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“Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz”
Hz. Peygamber

‘‘ Hayatında 3 şeyden taviz verme:
1. En iyi yemeği ye; Acıktığında yemek ye, en iyi yemeği yemiş olursun.
2. En iyi yatakta uyu; Çok çalış yorgun uyu, en iyi yatakta yatmış olursun.
3. En iyi evde otur ; İnsanların kalbinde yer et, en iyi evde oturmuş olursun.’’
Şeyh Edebali
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Egemenliğine doğrudan doğruya sahip
olmanın kıymetini pek iyi anlayan ve pek iyi
bilen bir millet, bu kutsal egemenliğine karşı
baş gösterecek her tehlikeyi kahredecektir.
Mustafa Kemal Atatürk
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BAŞYAZI
Dr. Eyüp ÖZEREN
Yönetim Kurulu Başkanı

MUCUR VAKFIMIZ VE DERGİMİZ İKİ YAŞINDA
Vakıflar; geçmişteki ihtişamlı günlerinde olduğu gibi bugün de, hiçbir
ayrım gözetmeksizin herkesin yanında olmanın azim ve gayreti ile,
durup dinlenmeden ve zaman mefhumu gözetmeden, bir seferberlik
duygusu içerisinde çalışmalarına
devam etmektedir.
Kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği sanat şaheseri mimari yapıları ve
yazılı kaynaklarıyla, dünya üzerindeki tüm medeniyetlere örnek teşkil
eden ve hayranlık uyandıran vakıflar,
önemli bir kültür ve medeniyet hazinesine sahip olmanın haklı gururunu
günümüzde de sürdürmektedir.
Evet! Vakıflarımız yaşayan bir medeniyettir. İşte, esaslar çerçevesinden hareketle bizlerde, vakıf şuurunu yaşatmak ve sürekli canlı tutmak
amacıyla her hafta perşembe günleri
Vakıf merkezimizde siz dostları ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Vakıf şuurunu, toplumun
her kesimine anlatmanın, daha da geliştirmenin ve toplum nezdinde hak

ettiği gurur içerisinde yaşatmanın en
büyük görevlerimizden biri olduğu
inancındayız.
MUSEV Vakfı olarak amacımız; bir
yandan, geçmişten günümüze vakıf kurumunun geçirdiği evreleri ele
alarak “vakıf geleneğini” günümüze
taşımak, diğer yandan da gerek geçmişte, gerekse günümüzde kurulmuş
olup da gerçekleştirdiği hizmetler
ve başarılı çalışmaları ile öne çıkan
“BOSEV” gibi, “MUSEV” gibi nitelikli vakıfların tanıtılmasına zemin
hazırlamak ve bu vesile ile esasen
vakfın özünde var olan, topluma hizmet şuurunu yeniden canlandırarak,
etkin ve verimli hale getirmektir.
İşte bu nedenledir ki kültür ve medeniyetimizin geliştirilerek devam
ettirilmesinde kültür mirasımızın bir
parçası olan vakıf yayınları ve özellikle MUSEV Vakıfına ait MUSSEV
Dergisi büyük bir önem taşımaktadır.
MUSEV VAKFINCA, 2019 yılında
yayın hayatına başlayan dergimizde,
vakıf üzerine söylenmiş sözler ve ya-
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yınlar yanında,”MUCUR” un tarih ve
kültür hazineleri başta olmak üzere
“MUCUR”a ve Mucurluya ait her
türlü hizmet ve aktiviteleri bu dergide
bulacak ve canlı şahidi olacaksınız.
Dergimizin ilk sayısında olduğu gibi
ikinci sayısında, geçmişten günümüze intikal eden MUCUR ve Vakıf
çalışmalarının geleceğe nasıl hazırlanacağının ip uçlarını göreceksiniz. Bu
konularla alakalı pek çok yazar, ilim
adamı, akademisyen ve araştırmacının paha biçilmez değerdeki çalışma
ve değerlendirmeleri bu sayılar içinde
yer almaktadır. MUSSEV DERGİSİ
incelendiğinde, içerik zenginliğini ve
yazar kalitesini sizlerin de takdir edeceğinizden eminim.
Amacımız “MUSSEV DERGİMİZİ”
sizlerin de desteği ile her yıl bir sayı
şeklinde ileriye taşımaktır. Bu konu
ile alakalı görüş ,eleştiri ve düşünceleriniz bizlere ışık olacaktır.
Bu vesile ile sizleri en derin sevgi ve
muhabbetle selamlıyorum.

Kalın Sağlıcakla...

Ankara, Eryamanda Hizmetinizdeyiz...

279 30 30
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Editörden

Sevgili Okuyucular
Sıcak bir bahar günü hepinize merhaba.
Dergimizin ikinci sayısında buluştuk.Yine çok hoşunuza gidecek konularla karşınızdayız. Okuduğunuz her satır sizi memleketimize götürecek. Öylesine iddialıyız. Rahmete kavuşmuş bir büyüğümüzle
derginin kapağını araladık. Sonra heyecanla oynadığımız oyunlar gözlerimizin önüne gelecek. Bir
tabiat harikası olan bütün ülkemizde bilinen Seyfe
Gölü’nün nasıl çöle dönüştüğünü içimiz burularak
hatırlayacağız.Ardından ülkemizde kanatlı hayvan
sektörü ve tavuk eti ile ilgili geniş bir bilgi hazinesi
bizleri bekliyor. Bölgemizden yetişmiş ünlü kişiler
hiç te az değil. Halil Sezai Erkut,Aşık Paşa,Neşet
Ertaş,Şeyh Edebali gurur duyduğumuz, Türkiye çapında tanınan büyük saygı gören unutulmaz isimler.
Yöremizde yetişen cevizden bahsedeceğiz. Sonra
şiirler, anılar.Geçmişe götürecek bizi. Biyogazdan
enerji üretimi giderek daha önem kazanıyor.Bir
Türk geleneği vakıfları tanıyacağız. Artık hayatımızın bir parçası olma yolunda gelişen fizyoterapi
hakkında çok kapsamlı bilgiler elde edeceğiz. Geçtiğimiz yılın son günlerinden itibaren büyük bir salgınla tüm dünya sarsıldı. Corona virüs salgını.Sekiz
milyondan fazla insan hastalığa yakalandı, 445 bin
can kaybedildi. Sosyal yaşam alt üst oldu. Salgınla
ilgili güncel bilgilere bu sayımızda ulaşacaksınız.
Vazgeçilmez bir kültür merkezi olan, önemini hiçbir
zaman kaybetmeyecek kütüphanemiz. Yöremizden
haberler. Sizi bu güzel eserle başbaşa bırakıyorum.
Sağlıcakla kalın.
Dr. Metin Özsoy

YAYINA HAZIRLAYAN
Dnt Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.
Tel: 0554 571 56 52
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ÖĞRETMEN ANNEM
Kırşehir yöresinde halk “ kirpi yavrusunu ‘pamuk tüylüm!’
diyerek severmiş!” Veciz -özgün- sözü çok kullanır.
Çocuğunun evrensel yönünü keşfeden ilk uzman annedir.
Anneler doğurduğu çocuğundan mutlaka -nev-î şahsına
münhasır- bir özellik ve güzellik bulur. Dolayısıyla evlâdının
bu tarafını çok beğenir. Çevresinde bu yönüyle de
tanınmasını ve anılmasını ister.

Ahmet SIVACI
E. Başmüfettiş
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(suratıma) tükürürcesine “Tû-tû! Selver bacı oğlun
da çok çirkin! Senin bu oğlunu da acaba alan olur
mu?” demeleri. Meğer sonraları öğreniyoruz ki köylü kadınların yöresel bu ifadeleri, bir iltifat ve aynı
zamanda bir temenni, bir dua imiş. Anam da: “Cicisi
(ablası) oğlum çirkin amma sesi çok güzel, size bir
türkü söylesin de dinleyin!” der ve bana hep türkü
söyletirdi. Sesim güzeldi amma TRT’ye astsolist
olamadım. Fakat o Kurumun mikrofonlarının başına
‘paşa-paşa oturup’ (yüzlerce dakika) tüm medenî
aleme ilmimi sesimin güzelliği sayesinde ilettim.
(Bütün bu anlattıklarım bir övünme değil; annemin
sorunlu, kompleksli, 18 yaşına kadar köyde çobanlık yapan, toplum dışı yaşayan oğlunun eğitiminde
üstlendiği rolüne ve yavrusunun ufkunu açmasındaki
azim, irade ve kararlı performansına örnektir.)
Halk Bilimi alanında kabûl görmüş alaylı kaynak kişi olarak, birçok açık oturum, konferans ve sair
programların konuğu ve konuşmacısı oldum. Amma
ve lâkin içimde acı bir uktedir: Ben öğretmen de
olamadım… Kimya mühendisi olan kızıma: “Sana
öğretmenlik daha çok yakışır!” deyip; öğretmenliği
ikinci meslek seçmesinde etkili oldum.
Bir örnek olması için ailemdeki annelerin eğitim
ine Kırşehirli’ler derler ki: “Kız anadan
düzeylerini, yani artılı başarı grafiğini sıralıyorum:
öğrenir gergef dizmeyi; oğlan babadan
Benim annemin okuması yazması hiç yoktu. Deöğrenir sokak gezmeyi.” Bu veciz söz
min söyledim: Mükemmel bir eğitimciydi. Yöresel
de bize ‘ister diplomalı-ister diplomasız’
olsun, annenin, öncelikli mesleğinin ‘aile öğretmeni’ deyimle demem gerekirse: “Hayat Üniversitesi
mezunu”ydu. Nam-ı diğeri: “Çarıklı Erkân”. Eşim
oluşu, yani ‘eğitmenliği’dir.
iki çocuk annesi, ilkokul mezunu (üniversite donaBizim kuşaktaki çocukların (uşakların) cumhurinımlı) ve üç çocuk annesi kızım pedagojik formasyet öncesi doğumlu anneleri, “Kız kısmı okumaz!”
yonlu üniversite mezunu… Annelikteki asıl ödevleri:
cehaleti nedeniyle, mektep-medrese görmemişler.
Hem aile içinde ve hem de toplum içinde etkili örnek
Psikoloji, Pedagoji, Sosyoloji, Mantık, Felsefe ve
öğretmen oluşları…
Din Kültürü nedir, müfredatı neden bahseder bilSözün özü: Dostlarım! Tekrar ediyorum: Öğretmezlerdi. Zira konu çocuk eğitimi olduğunda -analık
duygularıyla donanımlı oldukları için- tüm hünerleri- men öz anne gibidir; mesleği kutsaldır. Öğretmen
ni sergileyip, vatanına-milletine hayırlı evlât yetiştir- adaletiyle, asaletiyle, bilgi, görgü, örnek alınacak
davranış özellikleriyle toplum içinde daima önde ve
menin maharetini ortaya koyarlardı.
İlkokula başladığımda saçım kestane kızıllığında daima önderdir. Öğretmen vefakârdır, fedakârdır.
(sarı-kır-boz); yüzlerimde onlarca nokta-nokta benek Öğretmen eğilmez… Öğretmen kırılır; fakat yine
(çil) olan; cüsse itibariyle çelimsiz (cılız) bir çocuk- asla eğilmez. Öğretmen el öpmez; öğretmen eli
öpülendir.
tum. Aynaya baktığımda kendimi diğer çocuklardan
Anne ise her şeyden önce çocuklarının okul
farklı ve çirkin görürdüm. Mecbur olmadıkça topöncesi temel eğitim ve öğretimindeki tüm başarılara
lum içine kolay-kolay çıkmazdım. Okula gitmekten
imza atan: En baştaki, yani “Başöğretmen”dir. Hem
çekinir ve okuldaki çocuklar tarafından alaya alınır,
eli, hem de ayaklarının altı öpülendir. Unutmayınız!
aşağılanırdım. Dolayısıyla çok çekingen ve son derece utangaçtım.
1.12.2017
Çocukluğumda beni en çok etkileyen ve rahatsız
Duran Erdoğan’dan alıntıdır.
eden sözlerden birisi de köylü kadınların yüzüme
Rahmetle anıyoruz, mekanı cennet olsun.
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Mucur’da

Haluk TÜRKOĞLU

Mucur Spor Kulübü Başkanı

OYNANAN OYUNLAR
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Koca Oyunu:

Demir Atma Oyunu:

Azap denilen (yüzü is yahut
kazan karasıyla siyahlatılmış
birisi) kadın gibi giydirilmiş iki
erkek, köy (veya mahalle) odasına
getirtilir. Koca denilen ihtiyara
teslim edilir. Bir ara azap dışarı
çıkınca, def ve kaşıkla “Menevişe
biter, bahar, yaz geldi aman
aman”türküsü söylenerek azap
oynatılmak istenir. Azap önce razı
olmaz. Sonunda razı edilir. Oyun
devam eder. Azap’ın sırtına kalın
bir baş yastığı bağlanır. Odada
bulunanlardan bazıları ellerine
değnek alarak, azap daha hızlı
oynasın diye sopalarla vurmaya
başlarlar Bilhassa düğünler de bu
oyun oynanır.

Kelle atma oyunu gibidir. Düz
sokakta iki takım halinde gençler
yarışırlar. Demiri en uzağa atanlar
galip gelir, ötekilerine ziyafet
çektirirler. Gençler daha sonra
eğlencelerine sıra türküsü ile
devam ederler.

Odun Getirme Oyunu:
Düğün ekmeği yapmakta
kullanılacak odunları oğlan tarafı
bağlardan toplayıp getirirler.
Düğün evi düğün ekmeğini
yapmaya başlar. Yapılan yağlı
çörekler yenir ve bir kişi
tarafından kız evine yağlı ekmek
gönderilir. Bazen bazlama adı
verilen çörekler, yaşlı, saygın
bir kişi tarafından odalardaki
misafirlere verilir. Sonra mahalli
türkülerle tef ve kaşık çalarak
gençler oynatılır.

Kelle Atma Oyunu:
Bu oyun daha ziyade yarışma
şeklinde olur. Düğüne gelen
gençler, koyun veya sığır kellesini
yüksek bir damın üzerine
atmaya çalışırlar, kelleyi dama
atamayanlar atan tarafa ziyafet
çeker. Ziyafetten sonra türküler
söylenerek eğlenilir.

As-Kes Oyunu :
Düğünlerde gelin gelip gerdeğe
girdiğinin ertesi günü yapılır.
Güveye bey adı verilir. Beyi seven
arkadaşları bir araya toplanır.
Beyin iki zaptiyesi bulunur.
Zaptiyeler bir ağaca ip bağlayıp
boğazlarına silah asarlar. Odanın
tavanına adam asmak için ip
bağlanır. Ve sudan bahanelerle
şikâyet edilen adamı yargılar ve
asılması için emir verirler, suçlu
kurtulmak için para, kuzu ziyafeti
vs. vaadinde bulunup, kurtulur.
Toplantıda bulunanlara ziyafet
verilir, yiyip içildikten sonra oyun
ve eğlence devam eder.

Sin-Sin Oyunu:
Düğün birinci ve ikinci gecesi
oynanır. Köyün veya mahallenin
gençleri toplanıp, ortaya ateş
yakarlar. Ateş sönmesin diye
gazyağı veya yanık yağı dökülür.
Bazen de eski lastik yakılır.
Gençlerden biri ateşin etrafında
sırtı ateşe dönük vaziyette davul
ve zurnanın çaldığı havaya uygun
ritmik hareketlerle dönmeye
başlar. Başka bir genç elinde
kayışla yahut tekme ile ona
vurmak için atılır. Önceki genç
kendisine vurdurmamak için
kaçar, sonradan oyuna giren genç
ateşin etrafında aynı hareketleri
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yapar. Oyun böylece devam
edip gider. Bu oyunun en önemli
özelliği hem ritmik hareketlerdeki
beceri, hem de rakibi olan
oyuncuyu saf dışı etmektir.

Kayın Gitme:
Düğünün ikinci gününün akşamı
kız evinin gençleri, oğlan evine
kayın giderler. Bunun için
gündüzden oğlan evine haber
gönderilir. Akşam gençler bir
araya toplanıp, oğlan evine
varırlar. Oğlan evi gelen gençlerin
sayısına göre sofra hazırlarlar.
Oğlan evinin gençleriyle birlikte
yenilir, türküler söylenip çeşitli
oyunlar oynanır.

Bulgur Dövme:
Bir evin yıllık bulgur ihtiyacı
ekseriya sert buğdaydan
(şahmandan) yapılır. Kaynatılan
bulgur, serilir, kurutulur. Buğdayın
dışındaki kabuğun soyulması için
soku adı verilen oyuk taşın içinde
tahta tokmaklarla dövülür. Birçok
yerde sokunun ismi dibektir.
Köyün veya mahallenin gençleri
bir araya gelip, sokuda bulguru
döverler. Bulgur sahibi, gençlere
çeşitli yiyecekler ikram eder.
Bulgur döven, gençler birbirlerini
yormak için yarışırlar. Yorulan
genç pes eder.

Güres Tutma:
Bazı düğünlerde oğlan evinin
gençleri ile kız evinin gençleri
arasında güreş müsabakaları
yapılır. Yenilen taraf, galip gelen
tarafa ziyafet çeker.

Mustafa YAVUZ

Seyfe Köyü Doğayı Koruma ve
Kültür Derneği Başkanı

Seyfe Çölü !!

Seyfe Gölünün ve Seyfe Gölünü besleyen ( tatlı su kaynakları)
Pınar’larının çevreye, yöreye katkısını, yararlarını her halde
kimse inkar edemez . Yarattığı doğal güzellik benzersizdir. Gölün
turkuaz rengi, Gölün içerisinde oluşan - yaşayan -planktonlar
ile çevresinde yine kendine has oluşmuş endemik bitki örtüsü,
Gölün statüsünü yükseltmiş Uluslararası alanda “mutlaka
korunması gereken sulak alanlar’’ olarak ilan edilmiştir.
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ölümüzün bu özellikleri “RAMSAR
ALANI, 1. Derece Doğal Sit alanı ve SİT
ALANI “ statüsünü kazandırmıştır.
Gölümüzün özel yapısında yetişen planktonlar ve tuz- soda karışımı suyu yüzbinlerce ( bir
kuş bilimcisinin sayımında 250 000 adet) Filamingonun ( Dünyada en çok sayıda olduğu ) yaşadığı,yuva
yaptığı ,yavrular yetiştirdiği nadir bulunan bir yerdir.
Kuş türleri ve miktarları bakımından Gölde su olduğu zamanlar tam bir Kuş Cenneti dir.
Dünya çapında bir CENNETİ yok etme ......
Sözün bittiği yer.
Nasıl olur?
Kazdağlarında siyanürlü altın madenleri, Karadeniz Bölgesinde doğal hayatın korunması
mücadelesi,Gümüşhane’deki küçücük “ Buzul Gölüne “ karşı verilen tepki ..!
SEYFE GÖLÜ daha mı önemsiz?
Dünya literatürüne girmiş bir doğal hazine.
Şu kadarını söyleyeyim. Dernek Başkan’ı olarak
çok üzgünüm ve başta yerel yöneticiler olmak üzere
herkesi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye ve
sorumluluk almaya davet ediyorum.
MUCUR suyunu Seyfeden almasa da olur. DSİ tarafından başka kaynaklar onbeş sene önce verildi.

www.mucurvakfi.org
Beklerdim ki Göle en çok MUCUR Belediyesi,
sahip çıkar. Kırşehir ve Boztepe ile birlikte tam bir
CENNET haline getirir.
Maalesef ki ambleminde - logosunda Filamingo
olan MUCUR Belediyesi en büyük darbeyi yıllardır
vurdu ,vuruyor.
Şehirimiz ,bölgemiz tarım ve hayvancılıkla geçinen
bir bölgedir. Seyfe Gölü gibi, MUCUR yeraltı şehiri
gibi değerlerimizi yok etmez de turizme kazandırırsak yöre ekonomisine büyük bir canlılık kazandırabiliriz. Çünkü bölgemiz Hüyük’ler ve Tümülüsler ile
Hititlerden günümüze dek birçok uygarlığa beşiklik
etmiş kültürel değerlere sahiptir.
Bölgemiz hemen hemen Kapadokya bölgesi ile iç içe
durumdadır. Kapadokya bölgesini her yıl onmilyonun üzerinde turist ziyaret ediyor. Bu turist akınının
bölgemize akın etmemesi için bir neden yoktur. Yeter ki biz doğal ve kültürel değerlerimizi koruyalım
ve tanıtalım.
Yamula Barajından gelecek su projesi ( SeyfeKalaba projesi ) hem Seyfe ovasındaki topraklara- can suyu olup 1200 000 dönüm araziyi suyla
buluşturacak,hem de Gölü canlandıracaktır.
Şu anda Gölümüz havzası çöl görünümündedir.
Lütfen seyirci kalmayalım.
Saygılarımla.
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Türkiye’de Kanatlı
Sektörü ve Piliç Eti

Hüseyin ÖZEREN
Veteriner Hekim

Kanatlı sektörü ve piliç eti üretimi ülkemizde tarımsal ürünler içerisinde
oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde ülkemiz dünya standartlarının
üzerinde, entegre tesisler ile üretim yapmakta ve ciddi ihracat rakamlarına
ulaşmaktadır. Kanatlı sektörü ve piliç eti üretiminde ülkemiz Dünya’da
oldukça önemli bir yere sahiptir, ilk 10 üretici ve ihracatçı içerisinde yer
almaktadır. Her ne kadar başarılı bir üretim modeli ile dünya standartlarının
üzerinde, tüm aşamaları kontrol altında ve insan sağlığı ön planda tutularak
bir üretim yapılıyor olsa da malesef özellikle medya aracılığı ile doğru
olmayan yanlış bilgiler aktarılmakta, insanların kafasında soru işaretleri
oluşmaktadır. Bu durum ülkemiz için oldukça önemli bir yere sahip olan
kanatlı ve piliç eti sektörüne ciddi zarar vermektedir.
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Türkiye’de Ticari Tavukçuluk
Ülkemizde ticari anlamda tavukçuluk ve piliç eti
üretimi ile ilgili ilk adımlar 1930 yılında atılmıştır.
Cumhuriyetin kurulması ile beraber 1930 yılında
Tarım Bakanlığı Ankara’da Tavukçuluk Araştırma
Enstitüsünü kurmuştur. Bu enstitü 1970’li yıllara kadar saf tavuk ırkları üzerine, sonrasında ise hibrit ırklar üzerine çalışmalar yapmıştır. Ticari işletmelerin
ortaya çıkması ise 1960’lı yıllarda başlamıştır. Yine
devletin 1970’li yılların başında uygulamaya aldığı
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu sayesinde ticari
tavukçuluk işletmeleri artmış, modern tesisler kurulmaya başlanmıştır. Günümüzde Türkiye’de yer alan
entegre tesisler ve kanatlı çiftlikleri Dünya standartlarının üzerinde bir üretim yapmaktadır.
Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son verilerine
göre yıllık olarak Dünya’da 120 milyon ton civarında tavuk eti ve 90 milyon ton tavuk yumurtası
üretilmiştir. 2018 yılının ülkemiz verilerine baktığımızda 2.156.671 ton piliç eti, 69.536 ton hindi eti,
134 ton bıldırcın eti ve diğerleri olmak üzere toplam
2.226.341 ton kanatlı eti ve 19.643.711 bin adet
yumurta üretilmiştir. Bu üretim rakamları dikkate
alındığında Türkiye kanatlı eti üretiminde dünyada
8. sırada, yumurta üretiminde ise 9. sırada yer almaktadır. Ülkemizde kanatlı sektörünün yıllık cirosu
6 milyar dolar civarındadır. Doğrudan veya dolaylı
olarak 1,5 milyon insan geçimini bu sektörden sağlamaktadır. Son 10 yıla baktığımızda tarımsal ürünler
içerisinde üretim değeri en çok artan ürün piliç etidir.
Kanatlı sektörüne baktığımızda 2018 yılı verilerine
göre; 367 damızlık işletmesi, 7.635 ticari etlik işletmesi, 2.715 ticari yumurtacı işletmesinde toplam 19.996
adet kümes, 75 adet kuluçkahane bulunmaktadır. Tarım
ve Orman Bakanlığı kayıtlarına göre 1.1.2019 tarihi
itibariyle AB hijyen kurallarına göre modernize edilen
ve onay alan 64 adet kanatlı kesimhanesi, 1.426 adet
yumurta ve ürünleri tesisi bulunmaktadır.
Ülkemizde 2018 yılında kişi başı kanatlı eti tüketimi 23
kg, yumurta tüketimi 166 adet olarak gerçekleşmiştir.
Kanatlı Sektörü ve Piliç Eti ile İlgili Bilinmesi
Gerekenler
Özellikle son zamanlarda beslenme ve gıda ile alakalı, bilgilendirme adı altında gerçek dışı bilgileri ve
olumsuzlukları öne çıkaran ve bu şekilde kendisine
medyada yer bulmak isteyen sözde uzmanlar, ciddi
bir birli kirliliğine sebep vermektedir. Bu şekilde
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medyada yer alan ve çoğu gerçek olmayan bilgiler
sebebiyle tüketiciler gıdalardan korkar hale gelmiştir. Bu konuda en büyük zararı gören sektörlerden
birisi de kanatlı sektörüdür. Birçok tüketici piliç eti
ve yumurtaya karşı ön yargılı ve şüpheci yaklaşmaktadır. En büyük sorunlardan birisi medyada yer alan
bu kişilerin beslenme, gıda, tarım ve hayvancılık ile
alakalı olarak hiçbir uzmanlıklarının ve bilgilerinin
olmamasıdır. Kısacası insanlar ve tüketiciler konu ile
ilgili hiçbir bilgisi olmayan kişiler tarafından yanlış
yönlendirilmekte, doğru ve açıklayıcı bilgilerden
mahrum kalmaktadır. Sizlere kanatlı sektörü ve piliç
eti ile ilgili olarak medyada sıkça gündeme gelen
konular hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Piliç Etini Satın Alırken ve Tüketirken Nelere
Dikkat Edilmelidir?
Öncelikli olarak en önemli konu budur, bir gıda
seçilirken nelere dikkat edilmeli ve hangi kriterler
göz önünde bulundurulmalıdır? Bu konudan bahsedeceğiz. Tüketiciler, markası belli, Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından verilen onay numarasına sahip,
son kullanma tarihi basılı olan etikete sahip ve soğuk
zinciri bozulmamış ürünleri tercih etmelidir. Bu
şekilde yapacağınız seçim ile kontrollü çiftliklerde
yetişmiş, hijyenik şartlarda kesilmiş ve saklanmış,
sağlıklı ürünlere ulaşabilirsiniz. Yine firmalar üretimden, tüketimin son halkasına kadar soğuk zinciri
kontrol etmektedir. Burada özellikle yaz aylarında
tüketicilerin dikkat etmesi gereken birkaç konu
vardır, bu konular soğukta muhafaza edilmesi gereken tüm ürünler için geçerlidir. Bu tarz ürünlerin
alışverişlerini ayrı yapmalı veya toplu market alışverişlerinde de en sona bırakmalısınız. Piliç eti ya
satın alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede
tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza
edilmelidir. Piliç eti iç sıcaklığı en az 75 °C olacak
şekilde pişirilmelidir, yani kırmızılık kalmamalıdır.
Piliçler Kısa Sürede Nasıl Gelişiyor?
Ticari anlamda yetiştirilen etlik bir pilicin normal
yetiştirme süresi 40-45 gündür ve bu süre sonunda
piliçler ortalama 2,5-3 kg canlı ağırlığa ulaşırlar.
Firmaların hedefleri ve pazarların talepleri doğrultusunda, istenilen gramaja göre bu süre daha da düşebilmektedir. Kısa süre içerisinde bu kadar yüksek bir
gelişimin en önemli nedeni damızlıkçı firmaların çok
uzun süredir yaptıkları ve sürekli olarak yapmaya
devam ettikleri genetik ve ıslah çalışmalarıdır. Bu
çalışmalar iyi yetiştiricilik, iyi bakım ve besleme
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koşulları ile birleştiğinde gelişim anlamında oldukça
başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Bu durumu özetlemek gerekirse; büyümenin %85’i
genetik seleksiyonlardır. Bu konuda araştırma ve
geliştirme yapan damızlıkçı firmalar en yüksek et
verimi ve en hızlı gelişme özelliğine sahip saf tavuk
ırkları konusunda ıslahlar yapmıştır. Yani bu özelliğe
sahip olan ırkların en iyi bireyleri seçilmiştir. Daha
sonra bu ırklar birbirleri ile melezlenmiş ve istenilen
en iyi özellikler birleşmiştir. Tabi ki burada kısaca
bu konudan bahsediyoruz ama bu süreç onlarca yıl
süren bir süreçtir ve sürekli olarak en iyi gelişme
özelliğine sahip olan saf ırklar kullanılmaktadır.
Diğer bir konu ise bu kadar iyi gelişme özelliğine
sahip olarak dünyaya gelen civcivlerin bakım ve
beslenme koşullarıdır. Bu nedenle çiftliklerde bu
civcivlerin kesime kadar olan tüm ihtiyaçları en iyi
şekilde karşılanmakta ve en iyi ortam sağlanmaktadır.
Genetik olarak hızlı gelişmeye yatkın olan bu ırklar,
çok iyi şekilde beslendiğinde ve çok iyi bakım ortamı
sağlandığında beklenen gelişimi göstermektedir.
Piliç Yetiştirilirken Antibiyotik Kullanılıyor mu?
Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de
2006 tarihinin başından itibaren büyüme ve gelişme
faktörü olarak antibiyotik kullanımı tamamen yasaklanmıştır ve o tarihten itibaren hiçbir şekilde bu
amaç ile antibiyotik kullanılmamıştır. Fakat tedavi
amacı ile antibiyotik kullanımı piliçlerin gerçekten
ihtiyaç duydukları zamanlarda yapılabilmektedir. Tedavi amacı ile antibiyotik kullanımı da oldukça nadir
olmaktadır. Eğer antibiyotik kullanımı gerekirse bu
firmaların kontrolünde ve uluslararası maksimum kalıntı limiti ve arınma süreleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından gerekli yasal düzenlemeler yapılmış olup,
kalıntı izleme programı ile piliç etleri kalıntı yönünden, sürekli kontrol ve denetime tabi tutulmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde piliç üretiminde antibiyotik kullanımı, ülkemizdeki uygulamalarla aynıdır.
Piliç Üretiminde Hormon Kullanılıyor mu?
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanatlı yetiştiriciliğinde hormon kullanılmamaktadır.
Türkiye’de aynı zamanda hormon kullanımı, imal
edilmesi, satılması, bulundurulması yasaktır. Olaya
diğer taraftan bakmak gerekirse; hormon oldukça
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pahalı olan bir maddedir ve hormon uygulamaları
ekonomik anlamda mümkün değildir. Eğer kanatlı
sektöründe ve piliç eti üretiminde hormon kullanılıyor olsaydı maliyetler onlarca kat artmış olacaktı ve
bu ürünlerin satış fiyatları da yine onlarca kat artacaktı. Bunun yanında hormon kullanımından sonuç
alınabilmesi için hormonun doğrudan hayvanın
organizmasına tek tek verilmesi gereklidir. Her gün
milyonlarca kesim sayısına sahip olan kanatlı sektöründe bu da mümkün değildir.
Yine Tarım ve Orman Bakanlığının “Kalıntı İzleme Programı” çerçevesinde; antibiyotik, hormon,
pestisit (bitki ilaçları) kalıntıları ve ağır metallerin
varlığını karaciğerlerden ve etten numune alarak
sürekli olarak kontrol etmektedir. Türkiye’de yetiştirilen kanatlı hayvanlardan yapılan yüzbinlerce testte
hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmamış, bu
konuda yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka rapor
edilmemiştir.
Köy Tavuğu ve Çiftlik Tavuğu Arasında Neden Lezzet Farkı Var?
Sadece et verim özelliği için yetiştirilen tavuk ırkları
çok daha hızlı ve iyi gelişip, büyümektedir. Piliçlerin
kesime gelme süreleri ortalama 40-45 gündür. Bu
şekilde erken dönemde kesilen genç piliçlerin etleri
çok daha yumuşak olmaktadır. Aynı zamanda yağlanmadıkları için daha sağlıklıdır. Fakat piyasada köy
tavuğu adıyla bulunan ürünlerin hangi şartlarda, hangi
yemlerle ve kaç yaşına kadar beslendiği bilinmemektedir. Kart olan bu tavukların etleri ise oldukça sert ve
yağlıdır. Etleri sert olduğu için pişirme süreleri çok
daha uzun olmaktadır. Yağ oranının fazla olması sebebi ile bu etlerin daha aromatik bir lezzeti vardır.
Tavuk Kesimi Helal Midir?
Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren tesislerin
tamamında piliçlerin kesimi İslami usullere uygun
olarak yapılmaktadır. Halkının çok büyük bir kısmı
Müslüman olan ülkemizde başka türlü kesim yapılması zaten söz konusu olamaz. Tesislerin tamamı helal sertifikasına sahiptir. Türkiye’de piliçlerin kesim
standartları, Diyanet İşleri Başkanlığı ve BESD-BİR
tarafından davet edilen, merkezi Cidde’de bulunan
FIQH Akademisi uzmanları tarafından da incelenmiş
ve kesim sisteminin İslami kurallara uygun olduğu
rapor edilmiştir.

BÜROKRAT.
MİLLETVEKİLİ.
SİYASET ADAMI.

HALİL SEZAİ
ERKUT

A

nkara Büyükşehir Belediye Başkanlarından (D. 1908, Mucur / Kırşehir - Ö. 29
Şubat 1988). Baba adı H. Sait, anne adı
Hatice’dir. Ankara Hukuk Fakültesi’ni
bitirdikten (1931-32) sonra Divan-ı Muhasebat Murakıbı, Müddeiumumi Muavini (1930-43), Ankara
Defterdarı (1943-47), Çalışma Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürü (1947-50) olarak görev yaptı. Kırşehir
Milletvekili olarak 1950-54 arası, Ankara Milletvekili
olarak 1957-60 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 1954-57 arası serbest avukatlık yaptı. 6
Ocak 1961-25 Ekim 1961 arası Kurucu Meclis üyeliği
görevinde bulundu. 1963 yerel seçimlerinde Ankara
Belediye Başkanı seçildi.
Okumayı, hayır derneklerine vakit ayırmayı severdi.
1955’te evlendiği Refahat hanımdan 4 kız, 1 erkek
çocuk babasıydı. 29 Şubat 1988’de hayatını kaybetti.

Aşağı Eğlence, Halil Sezai Erkut Cd., Keçiören/Ankara
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Türkçe Aşığı

Aşık Paşa
Asıl adı Ali olan AŞIK PAŞA 1272 yılında Kırşehir civarındaki Arapkir’de
doğmuştur. Baba ve anne tarafı bakımından devrin hatırı sayılı ailelerine
bağlıdır. Babası Muhlis Paşa, Baba İlyas’ın oğludur. Şeyh İlyas olarak ta anılan
Baba İlyas, Horasan’dan Anadolu’ya göç etmiştir.
Mutasavvuf ve fazıl bir kimse olan Şeyh İlyas’ın müritlerinin çokluğu devrin hükümdarı 2.
Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından iyi karşılanmamış, Baba İshak’ın ayaklanmasında şehit edilmiştir. Aşık
Paşa’nın babası Muhlis Paşa, oğlunun iyi yetişmesi için devrin ünlü alimlerinden Şeyh Osman’a teslim eder
ve on yıl sonra Kırşehir’e göndermesini söyler. Eğitimini bitirerek Kırşehir’e döner ve babasının şeyhlik
makamına geçer.
Aşık Paşanın Aşık Paşa Anadolu’da, idarenin zayıfladığı, Moğol zulmünün giderek arttığı ve idari
kargaşa ve çekişmelerin eksik olmadığı Anadolu’yu aydınlatan büyük alim ve velilerden olmuştur. Kırşehir
bu devirde, ilmi, edebi ve fikri bakımdan önde gelen belli başlı kültür merkezlerinden biri durumundadır.
Başta Cacabey Medresesi olmak üzere pek çok ilim yuvası bulunmaktadır.
Aşık Paşanın en önemli vasfı devri alim ve mutasavvıfı olarak halkla ilişkisidir. O, Anadolu’nun
buhranlı ve karışık zamanlarında, Türk milletine yol gösterenlerdendir. Eserlerini bu düşünceden hareket
ederek yazmış. Türk dili ile eser vermeyi kendine vazife bilmiş ve halkı aydınlatma yolunu seçmiştir. Aşık
Paşa’da türkçe sevgisi önemli yer tutar. Bu itibarla türkçecilik cereyanı içinde görülür.
GARİP-NAME’sinde;
Türk Diline Kimse Bakmaz-Idı

Türk Dahi Bilmez-Idı Ol Dilleri

Türklere Hergiz Gönül Akmaz-Idı

İnce Yolu Ulu Menzilleri.
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Aşık Paşa Türbesi

Aşık Paşa ele aldığı her konuyu iki yönlü düşünür. Bunun birinde dünyayı ele alırken, öteki ile
ahiret tarafına çeker. Mesela ekin ekmeği ele alınca işi buğdaya ve değirmene kadar götürür. Ancak ekinin
tırpan veya orakla biçilmesini sap olarak düven altında saman haline gelmesini, buğday olup değirmende
öğütülmesini, varlığının bozulup un olmasını, önde gelen bir nimet olmasını, ve bu yüzden övünmesi sebebi
ile kibre bağlar. Bunun ötesinde kainata bakar. Alemi insan öğüten, bir değirmen gibi görür. Dünya bu
değirmenin alt, dönen gök de üst taşıdır. Böylece sözü insan oğlunun ikisi arasında öğütülüşüne getirir.
Eserlerini halkın eğitimi için yazan Aşık Paşa’nın eserleri; A-Garip-Name, B-Fakr-Name,
C-Vasf-I Hal, Ç-Hikaye, D-Kimya Risalesi, E-Şiirler, Fi Beyanis-Sena, G-Risale-İ, Aşık Paşa adlı eserleri
bulunmaktadır.
Taki Mahrum Kalmaya Türkler Daki
Türk Dilinde Anlayanlar Ol Hakk’ı

Ahmet FIKIRKOCA

Bu çalışmayı hazırlayan; Sayın Dr. Eyüp ÖZEREN Bey’e ve ekibine teşekkür ederim.
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Lokman Hekim

CEVİZ
Sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağı olan cevizin faydaları çok fazladır. Kilo dengesini sağlarken kalp ve
kemik sağlığını iyileştirici fayda sağlar.
Ceviz ağacında yetişmiş tek tohumlu, yuvarlak, sert
ve kabuklu meyveye ceviz denir. Cevizin faydaları
sağlık üzerinde oldukça etkilidir.
Çorbalara, salatalara, unlu mamullere ve makarnalara da eklenebilir bir besin olan ceviz; magnezyum,
demir gibi mineraller, sodyum, potasyum, çinko,
C vitamini, B vitaminleri içerir. Cevizin ağırlıkça
%65’i yağ, ’i proteindir. Ceviz çoklu doymamış
yağlar açısından zengindir. Ayrıca linoleik asit adı
verilen omega-6 yağ asidi bakımından da zengindir.
Cevizin yararları saymakla bitmez.
• Kanseri önlemeye yardımcı olan besinlerden biri
olan ceviz, birçok hastalığı önlemeye yardımcı özellikler taşır.
• Omega 3 yağ asitleri kalp sağlığına iyileştirmeye
faydaları olarak görülür. Cevizin içerisinde de bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp sağlığının
korunmasına yardımcı olunur. Omega 3 yağ asitleri
selenyum ve iyot ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasına katkıda bulunur.
• Cevizin faydaları arasında bunama ve epilepsi gibi
rahatsızlıklardan uzaklaştırması da bulunmaktadır.
Bu nedenle cevizin faydaları kalp sağlığının sağlanması ve korunmasında etki gösterir.
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• Ceviz tokluk hissi verir. Bu durum kilo kontrolünün
sağlanmasına yardımcı olur.
• Ceviz aynı zamanda metabolizmayı iyileştirir. Ceviz, vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, çinko
gibi mineraller sağlar. Büyüme ve gelişme, sindirim
ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere
katkıda bulunur.
• Cevizin faydaları düzenli tüketildiğinde artar ve
bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu önler.
• Ceviz tüketimi melatonin kan seviyesini yükseltir
ve uykuya sebep olur. Bu nedenle uyku iyileştirilmesine katkı sağlar.
• Antioksidan bakımından zenginlikte böğürtlenden
sonra 2. Sırada olan ceviz, bu antioksidanlar sayesinde kimyasallardan kaynaklanan karaciğer hasarını
gidemeye ve önlemeye katkı sağlar
• Cevizin faydalarından biri de enflamasyonu azaltıyor olmasıdır. Enflamasyon, tip 2 diyabet, alzheimer, kalp hastalığı ve kanser gibi birçok hastalığın
kökenidir ve oksidatif strese neden olabilir.
• Bağırsakta bulunan faydalı bakteriler iltihaplanmaya yönelik koruma gösterdikleri tespit edilen bileşiklere dönüşür. Omega 3 yağ, magnezyum ve ceviz
içerisinde bulunan amino asit iltihabı azaltmaya
yardımcı olabilir.
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Geçmise Yolculuk...

M

üderris Hacı Eyüp
Efendi’nin torunu,
Hafız Mehmet Emin
Efendi ve Havva
Hatun’un 4. çocuğu olarak 1938
yılında Mucur’da doğdum.
İlkokul ve ortaokulu Mucur’da tamamladım. Ayrıca 10 yaşından itibaren Mucur’lu alimlerden, Acıözlü Hacı Hasan amca’dan, Abdullah
Hoca’dan ve değişik hafızlardan
Kur’an tilaveti dersleri aldım. 1953
yılında Mucur Ortaokulunu bitirdiğimde, yazın Sivas’tan teyzemler
geldi. Hatice Teyzemin beyi, adına
Mucur’da okul olan Rıza Dikmen
idi. Sivas öğretmen okulunda
eğitim şefi idi. O zaman Mucur’da
ortaokul üstünde bir okul yoktu.
Ailemizin durumu müsait olmadığından ben başka yerde okuyamazdım. Durumumuzu bilen Rıza Dikmen amca “Rıza’yı biz götürelim,
öğretmen okulunda okutalım” dedi.
Allah razı olsun. Teyzemlerin yardımıyla Sivas Öğretmen Okulu’nu

1956 yılında bitirdim. Hacıbektaş
ilçesi İlicek Köyünde iki yıl öğretmenlik (1956-58); iki yıl Bursa
Eğitim Enstitüsünde tekrar tahsil
hayatı (1958-1960); mezuniyetten
sonra Sivas Ortaokulu’nda bir yıl
öğretmenlik; 1961-1963 yıllarında
Kars’ta yedek subaylık yaptım.
Askerlikten sonra 1963 yılında
evlendim. 2 kız, 3 erkek babasıyım.
Konya İçeri Çumra Ortaokulunda
1963-1966 yıllarında öğretmenlik
ve Müdür Yardımcılığından sonra
1966 yılında Mucur Ortaokuluna
tayin edildim. Binlerce öğrenciye, 7 yıl müdür yrd. olarak, 3 yıl
müdür olarak Mucur’da hizmet
verdim. 1967 yılında Mucur Ortaokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Başkanı olup Yönetim Kurulu
üyeleri; merhum Yakup Evrensel,
Hasan Nuransoy ve Mustafa Şengün öğretmen arkadaşlarla beraber,
öncelikle okul pansiyonunu tadilat
ve ıslah ederek köylerden Mucur’a
okumaya gelen maddi durumu
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Rıza ÖZEREN
E. Başmüfettiş

zayıf öğrencilerin okul kırtasiyelerini ve eksiklerini temin ederek
huzur içinde okumalarını sağladık.
Mucur’a geldiğimde okul müdürü
rahmetli Hüseyin Güner idi ki;
ortaokuldan hocam ve müdürümüz
idi. Aynı zamanda tarih ve coğrafya
öğretmenim idi. Sert bir öğretmen,
mevzuata hakim iyi bir idareci
idi. Beni müdür yardımcılığına
atadı. Yedi sene müdür yardımcılığı yaptım. Bilahare kadro açılarak iki müdür yardımcılığı daha
verildi. Onlara da rahmetli Yakup
Evrensel’le Mustafa Şengün’ü seçti. Beraber ahenk içinde çalıştık.
İlerde müdürlüğümde, hatta bakanlık müfettişliğimde istifade edeceğim bilgi ve tecrübe sahibi oldum.
Bu arada Mucur’a lise açıldı, aynı
kadro devam ettik.
Ortaokulda, Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Din derslerine girdim. Derslerimde dersin müfredatına ilave
her vesile ile öğrencilerime milli ve
manevi değerleri ve ecdat sevgisini

aşılamaya özen gösterdim. Hamdolsun semeresini de aldım. Yüzlerce bu değerlere bağlı devletin ve
iş hayatının her kademesinde görev
yapan güzide şahsiyetler yetişti.
Şimdi şu yaşlı halimde, gerek
Ankara’da gerekse Mucur’da bu
öğrencilerimle karşılaştığımda vefa
göstererek gerekli saygıda bulunuyorlar. Yaptığım hizmetleri taktirle
anıp minnetlerini ifade ediyorlar.
1975 yılında Mucur İmam Hatip Lisesi Yaptırma ve Yaşatma
Derneği’nin başkanlığını yaptım.
Mucur İmam Hatip Lisesi’nin yapılmasında ve açılmasında, Yönetim
Kurulu Üyeleri; merhum Alaattin
Türkoğlu, merhum Zekai Sayın,
İsmail Kaya, Abdullah Gündüz ve
ismini hatırlayamadığım diğer değerli arkadaşlarımla birlikte Mucur
köyleri ve komşu ilçe köylerinde
teveccüh eden vatandaşlarımızdan
yardımlar toplayarak ve okulun
açılmasında tüm bürokratik engelleri aşarak eğitim ve öğretime başlamasında naçizane vesile olduk.
Hamdolsun Mucur İmam Hatip
Lisesi açıldığı yıldan bu yana aralıksız eğitime devam etmektedir.
1975-1978 Mucur Lisesi dönemim
Türkiye açısından zorlu yıllardı.
Türk Gençliği iç ve dış güçlerin
tahrikiyle sağ-sol diye iki kampa ayrılmıştı. Türkiye genelinde
bilhassa üniversite ve orta dereceli
okullarda ölümlere varan olaylar meydana geliyordu. Mucur
Lisesi’de bunlardan nasibini almıştı. Sağ grup hakimdi.
Gerek okul içinde, gerekse okul dışında bilhassa gece, olaylar, kavgalar hatta silahlı çatışmalar oluyordu.
En iyisini bilen Cenabı Allah’dır ki
ben okulumda hadise çıkmaması
ve kimsenin zarar görmemesi için
elimden geleni yapıyordum. Şansımızdan o zaman Mucur Kaymakamı taraf tutmayan, devletten yana,
manevi değerlere bağlı, sonradan
Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Milletvekilliği yapan Oğuz Kaan

www.mucurvakfi.org
Köksal’dı. Beni tanıyor, iyi niyetive hakkı teslimde bulunurlar.
me inanıyordu. Olaylar olduğunda
Hal böyleyken tiynetinde hep
hemen ona bildiriyordum. Zaman
ideolojik felsefe sahibi Halk Partizaman gidip okul gidişatı hakkınsi, 1978’de iktidara geldi. (Ecevit)
da bilgiler veriyordum. Bu açıdan
Kendi görüşünde olmayan bütün
Mucur halkı çok şanslıydı. Eğer
mülki, idari ve eğitim idarecilerini
o zaman Mucur Kaymakamı ve
görevden aldı ve çeşitli yerlere tayin
Lise Müdürü militan biri olsaydı
etti. Bizi de Kaman Ortaokulu’na
Mucur’da da facialar ve ölümler
öğretmen olarak tayin etti.
olabilirdi. En son Kızıldere olayla1979 yılı sonlarında Ecevit sol
rının yıldönümü olan 31 Mart 1978 iktidarı yıkılınca Ankara’ya Miltarihinde okulda iki grup birbirine
li Eğitim Bakanlığı’na giderek
girdi, bir çok solcu öğrenci yarayetkililerle görüşüp gasp edilen
landı. Derhal Kaymakam Beye ve
hakkımın iadesini talep ettim.
Emniyete bildirdim. Okula polisler
Allah’ın inayetiyle; annem-babam,
geldi. Kavgayı durdurdu ve bazı
öğrencilerimin ve velilerinin hayır
öğrencileri gözaltına aldı. Yaralı
dualarıyla MEB Teftiş Kurulu Müöğrenciler hastane de tedavi altına
fettişliğine uygun görüldüm.
alındı. Yarası ağır bir öğrenci Kırşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Dilekçemi verdim. Cenab-ı Hak
takdir ederek kısmet buyurdu, üçlü
Allah’a şükür ölen ve sakat kalan
kararname ile Bakanlık Müfettişkimse olmadı.
liğine atandım. 2 Nisan 1980’de
Yukarda belirttiğim gibi taraf
göreve başladım. 20 yıl sonra 2000
olmayarak kimsenin mağdur
yılında emekli oldum.
olmasına izin vermedim. Bayrak
törenlerinde öğrencilere dilim dön- 20 yıl boyunca 57 vilayet ve yüzlerce ilçeye giderek görevimi ifa ettim.
düğünce nasihatlerde bulundum.
Mucur’un yerlisi ve Kırkpaye köyü Böylece memleketin değişik yerlerini, tarihi değerlerini görme imkanı
ahalisi olarak hep tanıdık hatta
buldum. Ayrıca memleketin değişik
akraba olduklarını, bu bakımdan
beldelerinde kanaat önderlerini ziyakavgaya sebebiyet vermeden karret ederek sohbetlerinde bulundum.
deşçe birbirlerine davranmalarını,
1983 yılında Mucur’umuz için bümilletin ve memleketin hakkında
fikirlerini kol kola girerek medeni- yük ihtiyaç olan Kız Kur’an Kursunun açılması için İlçe MüftüsüHalil
ce birbirlerine anlatmalarını yazılı
Yüceer Hocaefendi ile birlikte, o
olarak ifade ettim.
zaman MEB Müfettişi sıfatıyla
Aradan yıllar geçmesine rağmen
dönemin Diyanet İşleri Başkan
bu yaz Mucur’da iken (AğusYardımcısı sayın Hamdi Mert beyetos-2019) inşaat malzemesi safendiyle bizzat görüşerek Mucur’a
tan Ahmet Ersan’ın dükkanında
Kız Kur’an Kursu açılmasına ve ilk
otururken, eski lise günleri yahoca hanımın tayin edilmesine de
dedilince, talebem Ahmet Ersan
Allah’ın izniyle vesile olduk.
yukarda bahsettiğim konuşmamı
aynen hatırlayarak ve tekrar ederek Mucur Kur’an Kursu açıldığı günden bu yana aralıksız hizmet verene kadar yatıştırıcı olduğumu bir
kadirşinaslık göstererek beyan etti. rek Mucur’lu hanım kardeşlerimiz
ve hanım kızlarımızın Kur’an
Eğer bugün salim kafayla aklı selimle düşünürlerse, o zaman ki aşırı öğrenmelerine vesile olmuştur.
hareketlerde bulunan öğrencilerimin Emeklilik hayatımı Ankara
Demetevler’de bulunan Özelif
salimen bugünlere gelip iş-güç ve
Sitesindeki evimde sürdürmekkariyer sahibi olduklarında benim
te olup, yaz aylarında (1-2) ay
de payımın olduğunu idrak ederler
Mucur’da geçirmekteyim.
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Şiirlerim
YA RASULALLAH! (S.A.V.)
Seni medihte ya Rasulallah!
Ne ulviyem, ne dertliyem ne seyraniyem,
Ne aşkınla yanan Yunus’u Emreniyem,
Ancak, şakıyan gülüzar-ı bülbülün hayraniyem
Ne aşıklar sultanı Fuzuli ve Nabiyem
Ne mücahid-i Yavuzu Selimiyem,
Ne nalın- şerifini başında taşıyan
1. Ahmed’i Hakaniyem.
Ancak; aşık-ı nalanının seyraniyem
Ne aşkınla ferahnak olan yamandiyem,
Ne, “Dertli gönlüme devasın” diyen Kanuniyem,
Ancak, bülbül-ü şeydanın divanesiyem.
Ne asırlarca dillerde okunan,
Mevlidini yazan Süleyman Çelebiyem
Ne yoluna, Semerkandi, Buharayı
Feda eden yazıcı oğluyam.
Ne de vaazına: “ol membağ-ı, bağ-ı belagat; ol bülbül-ü gülizarı fesahat,
Hz. Muhammed-ül Mustafa selavat” diye başlayan müftiyem.
Ancak, vuslatına giden muhabbet kervanının pervanesiyem.
Bilirim, seni övmeye ne haddim ne takatim var Ya Rasulallah!
Ancak; aşıklarının naatlarını okumaya doyamam Ya Rasulallah!
Yüzüm yok, yarın huzur-u ilahide durmaya, zira günahım çok.
Velakin, şefaatinden ümidimi kesmem Y a Rasulallah!
Velhasıl; Cenab-ı Hakkın:
Alemlere rahmet olarak gönderdiği bir “üsve-i Hasenesin” Ya Rasulallah!
						
23.3.2018 Rıza ÖZEREN

26

www.mucurvakfi.org

AZİZ MİLLETİME
Türkülerinde: Yemen’i, Kerkük’ü, Tuna’yı,
Pilevne’yi, Çanakkale’yi dile getirirsin.
Ağıtlarında; Elemini, hüznünü gönlüne söyletirsin.
Bazen de kara sevdanı, dinletirsin.
Sen ferasetinle, engin bir deryasın.
Halı dokurken, çorap örerken maniler söylersin.
Bebeğinin beşiğini sallarken, ninniler bestelersin.
Yemeninin oyasını işlerken yari düşlersin.
Sen, rakik gönlünle narin bir sevdasın.
Ey nezih milletim! sen engin tarihinle,
Bıraktığın sayısız şanlı mirasınla
Adalet ve mazlumlara merhametinle,
Gelecek nesillere kutlu bir numunesin.
		
Ocak 2019 Rıza ÖZEREN

		

KUDÜS’E HİCRAN
Bir an hayalimde Kudüs’ü canlandırdım.
Mescid-i Aksa mahzundu
Muallak taşına yüzüm sürdüm, hüzünlüydü
Filistinli kardeşle kucaklaştım.
Ümmet’e küskündü ama azimliydi
Ya Rab! “etrafını mübarek kıldığın
Habibini seyeran ettirdiğin, bu kutlu beldeyi,
Yahudi tasalludundan kurtar.
Selahaddinler, Yavuzlar gönder,
Ümmet’e birlik, beraberlik ihsan et!
Amin, amin, amin....
20 Ekim 2019 Rıza ÖZEREN
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(1970’Li Yıllar)

Eskiden Mucur

Serdar ÖZEREN

Kurucu Üye- Strateji Uzmanı

♦ Solaklı, Hamidiye ve Yenice mahallelerinden müteşekkil yeşil ve şirin

ilçemizde; genelde avlu içerisinde kerpiç evlerde dedeli nineli çok çocuklu
aileler, kuzine (göçmen) sobalı evlerde, yünden yapılan yer yataklarında
yatar, anne ve babalarımızın fedakarlığı, dedelerimiz ve ninelerimizin sevgi ve
dualarıyla huzur içinde yaşardık.
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♦ Bu sobalarda; yemek, çay, kahve
pişirilir. Patates kestane közlenir,
bazlama börek yapılır, ayrıca
sobanın üzerinde güğümlerde su
ısıtılır ve çamaşır kurutulurdu.

♦ Banyo ve tuvalet (hela) evin

dışında veya bahçenin en dip
köşesinde üstü çelanı ile kaplı
kerpiç duvarlarla çevrili, kapısı
tahtadan 1-2 m2 den oluşan, taharet
suyu testilerde bulunan alanlardı.

♦ Mutfaklarımız kayıtdamı denilen
musluğu ve lavabosu olmayan, gaz
ocağında yemeklerin pişirildiği,
tel dolabının olduğu, erzakların
çömleklerde saklandığı, kışlık un,
buğday depolanan ambarın olduğu,
oldukça küçük ve dar mekanlardı.

♦ Evlerimizde su olmadığı için

200-300 metre uzaklardan mahalle
çeşmelerinden; (can pınarı, Alibağ
pınarı, haşpınar’ı, osman pınarı, Fadik
pınarı, Çırçır pınarı, kabağın bayrı
pınarlarından) testilerle su taşırdık.

♦ Haftada bir gün (pazar

günü) Sobada ısıtılan suyla
küçük çocuklar leğenin içinde
yıkanır, büyükler evin odasının
bir köşesinde bulunan yüklük
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(hamamlıkta) banyo yapar,
annemiz o gün kirli çamaşırları
leğenin içinde elleriyle yıkar,
kurutmak için bahçede veya
avluda bulunan iki ağacın arasına
gerilen iplere asardı.

♦ Evlerimizde yalnızca

radyolarımız vardı. Babamız
ajansı dinler, annemiz arkası
yarın ve yurttan sesleri dinler, biz
çocuklar da futbol maçlarını ve
boks maçlarını dinlerdik.

♦ Akşamları elektrikler kesilince

gaz lambalarını yakardık, daha sonra
küçük tüplü lüks’lerle aydınlandık.

♦ ilkokula siyah önlükler ile

giderdik. Annelerimiz, okulda
yememiz için cebimize; kuru üzüm,
iğde, kırık leblebi, keçiboynuzu,
kak ve kavurga doldururdu. Ayrıca
teneffüslerde okulun önünde
bulunan seyyar satıcılardan, çitlek,
akide şekeri, elma şekeri, pamuk
şeker, leblebi gibi yiyecekleri,
kuruşlarla satın alırdık.

♦ Evlerde hiç oyuncaklarımız

olmazdı. Tüm zamanlarımızı
bahçede, sokakta arkadaşlarımızla
oynayarak geçirirdik. Bu
oyunlardan bazıları; bilye,
çanak-çömlek, saklambaç,
körebe, futbol, ip atlama,
seksek, beştaş, dalya, yakan top,
köşe kapmaca, çember, çelik
çomak vs. mahallemiz neşeli
çocuk sesleri ile cıvıl cıvıl idi.
Ayrıca kış aylarında yapılan
eğlenceler, özellikle kar ve tipinin
yoğun olduğu kış gecelerinde
mahallemizin çocukları ve
gençleri (say) gezerlerdi.
Ziyaret edilen evlerden çeşitli ikramlar
hediye edilir, mahallenin çocukları ve
gençleri çok mutlu olurlardı.
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♦ Evlerimizde kış hazırlıkları

yapılır, odun kömür alınır, bağda
veya bahçede kurumuş ağaçlar
kesilir, kırılarak odun yapılır,
annelerimiz tandırda kışlık yufka
ekmek hazırlamak, sokuda bulgur
dövmek, mantı, erişte, salça ve
turşu yapmak için komşu ve
akrabalarımızın imece usulü
yardımıyla yapılırdı. Tandırda
yufka ekmek pişirilirken bizlere de
soğanlamalı, çökelekli, yumurtalı,
gözleme ve şebitler yapılırdı.

♦ Sokaklarda oynarken acıkınca

kimin evine yakınsak o evin
annesine gider; çökelekli, peynirli,
yumurtalı, yufka ekmekli dürüm,
salçalı ekmek, ayran, şerbet, elma,
armut vs alırdık

♦ Fotoğraflar siyah beyazdı,

hemen hemen hiç kimsenin tek
başına bebeklik ve çocukluk
fotoğrafı yoktur. Toplu fotoğraflar
da genellikle düğünlerde çekilir,
vakur ve ciddi pozlar verilirdi.

♦ Düğünler, davullu zurnalı

mahalle sokak düğünleriydi.
Akşamları eski araba lastikleri
yakılır, etrafında halaylar çekilir
sinsin oynanırdı. toplu halde
yürüyerek davul zurna eşliğinde
(samen) meşaleler yakılarak kız
evine kına gecesine gidilirdi.

♦ Pazar günleri çayır’a köme

yürüyüşü yapılır, eş dost akraba
konu komşu kaynaşma dertleşme
birlik beraberlik olurdu. Ayrıca milli
bayramlarda coşku ve neşe ile halkın
katılımı ile geçerdi. 19 Mayıs törenleri
çayırda yapılır, bir başka güzel geçerdi

♦ Çarşıda pazarda anne

babamızdan bir şey istemek
ayıptı, ancak sorulursa cevap
verirdik, canımız istediği halde
çoğunlukla red ederdik.

♦ Genelde hemen hemen her

ailenin bağ’ı ve bahçesi vardı.
Mevsimine göre ailece bağa
gidilir; elma, armut, erik, badem,
ceviz, üzüm, kavak, iğde, Zerdali
ağaçları, bellenir budanır ilaçlanır
sulanır zararlı otları yolunur.
Hasat zamanı ürünler toplanır,
bu ürünler komşulara akrabalara
fakir fukaraya ikram edilir,
üzümler; pekmez, köftür, hevek
yapılır, diğer meyvelerin bir kısmı
kurutulur, kalanları evin en soğuk
köşesinde kış aylarında yenmek
üzere saklanırdı.

♦ Sokaklar’dan Yorgancı, çerçici,
bohçacı, kalaycı eskici ve sedyeci
geçerdi. Haftada bir gün pazar
kurulur, köylülüler mevsimine
göre ürettikleri yerli ve taze
ürünleri satarlar, pazar yerleri çok
kalabalık olurdu.

♦ Ayakkabılarımız kış aylarında

marangoz, elektrikçi vs.) dükkanda
çalışır, ailesi rençber ise; tarlada
Soğukkuyu, (kara lastik) naylon
bağda bahçede çalışır, ailesi
çizme, lastik bot, yaz aylarında
hayvancılıkla uğraşıyor ise kümes
naylon ayakkabı, naylon terlik,
Tokya, kes, (bez) spor ayakkabı vs. hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların bakımı, yayılması ve
♦ Halkımızın geçim kaynağı,
beslenmelerine yardımcı olurlar.
halıcılık, rençberlik, hayvancılık,
Kız çocukları da annelerine, ev
esnaflık ve zanaatkarlıktır. Tarlalarda;
işlerinde ve ıstar dokuması var ise
buğday, arpa, yulaf, mercimek,
ıstar’da yardımcı olurlardı. Böylece
Yonca nohut, fasulye ve pancar
daha küçük yaşlarda çocukların aile
yetiştirilmektedir. Evlerde kurulan
bütçesine katkıda bulunmalarını
ıstar larda hanımlar aile bütçesine
sağlayarak sorumluluk, disiplin ve
katkıda bulunmak için, halı kilim
çalışma azmi kazandırılırdı.
yastık ve minder dokurlardı.
♦ Büyüklerin yanında saygılı ve
♦ O yıllarda, herkes ilkokul
terbiyeli oturulur. Söz verilmeden
çağlarından itibaren, ailelerine
konuşulmazdı. Öğretmenlerimize,
destek olmak, meslek edinmek
akrabalarımıza, arkadaşlarımıza,
ve harçlıklarını çıkarmak için
komşularımıza ve büyüklerimize
babası esnaf ve zanaatkar ise
karşı saygıda kusur edilmezdi.
(ayakkabıcı, berber, terzi, demirci,
30
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♦ Mucur’umuzda Ramazan ayları manevi
açıdan bir başka güzel geçerdi, çocukluğumuzda
günlerin uzun olmasına rağmen, oruçlarımızı
tutardık. Gece sahura (ellik) davulcuların
manileri eşliğinde uyanır, iftar vaktini büyük bir
sevinçle, özlemle annemizin hazırladığı enfes
iftar yemekleri ve sıcak pidelerle, Ebceloğlu
tepesinden Ramazan top’unun atışını beklerdik.
Teravih namazını her gün farklı bir camide
kılmanın şevkini yaşardık.

♦ Yeni alınan Bayram kıyafetlerimizi ve
ayakkabılarımızı özenle saklar, bayram
sabahı giyer, babalarımızla bayram namazına
gider, sonra da mezarlık ziyareti yapardık.
Bayramlaşmaya, anne - babamız, babaanne,
anneanne ve dedelerimizden başlayarak yakın
akraba, komşularımız ve mahalledeki yaşlı
büyüklerimizin ellerini öper, şeker, lokum
ikramı ile hayır dualarını alırdık.

♦ Elhamdülillah
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Osmanlı
Devleti’nin Fikir
Babası...

Seyh Edebali
Tarihin aydınlığı olmaksızın, zamanımızı ve gelecek zamanı görüp anlamaya imkan yoktur. Geçmişimizi bilmeden, gelecekte özlediğimiz aydınlık yolda yürümemiz zordur. Türk Devlet geleneği, iktidar ve ordu temeline dayanır. Bu gelenekte güçlü, ordunun yanında, gerçek bir bilge/ilim grubunda daima söz sahibi olmuştur.
Çünkü, Türklere göre ilimsiz yolun sonu karanlıktır.
Türk’ün erdem ve gurur anıtı olarak, söğüt bölgesine konan 400 çadırdan üç kıtaya uzanan Osmanlı
İmparatorluğu’nun, devlet olarak kuruluşunun manevi ve idari mimarı; ilmi, fikri,idari,siyasi hizmet ve katkılarıyla Şeyh Edebali, bunu mayalandıran da Ahiler olmuştur.
Onüç ciltlik Amasya tarihinde ve Aşık Paşa’nın torunu Elvan Çelebi’nin eserinde, Şeyh Edebalı’nın künyesi,
İmadeddin Mustafa bin İbrahim bin İnanç (Mucur) el Kırşehridir. Bu da bugünkü anlamıyla Kırşehir Mucur İnaç köyünden İbrahim’İn oğlu İmadeddin Mustafa’dır. 1326 yılında 120 yaşlarında vefat ettiği dikkate
alındığında, 1206 yılında Kırşehir Mucur İnaç Köyü’nde doğmuştur. Bir kısım kaynaklarda, doğum yerinin
Karaman olarak verilmesi, o dönemde Kırşehir’in Karaman’a bağlı bir sancak olmasındandır.
Şeyh Edebali ilk tahsilini memleketinde, orta tahsilini Karaman’da aldı. Hanefi hukukçusu Necmeddin ezZahidi’nin öğrencisi oldu. Yüksek tahsilini tamamlamak üzere dönemin önemli ilim merkezi Şam’a gitti.
Devrinin en ünlü hocalarından ders aldı. Bütün ilimlere derinlemesine vakıf olduktan sonra dersler ve fetva
verdi. Bir kaynağın ifadesine göre Edebalı “ilimlerin herbirinde derinliğine inebilme yeteneğine sahip, özellikle hukuk ilminde bu yolda çalışanların erişebileceği son noktaya gelmiş, ilim ve alimliği özünde toplayan,
yaşadığı yüzyılın alim ve mutasavışlarının en büyüklerinden biri olmuştur.” Şeyh Edebali’nın ünvanı “Fahrül
Ehali” (halkın kendisiyle övündüğü kimse)’dir.
Bu ilmi olgunluğa erişen Edebali, sonraki aşamada ülkesine dönmüştür. Ancak, bu dönemde Anadolu ve Türkler çok zor bir tarihi zaman yaşamaktaydı. Moğolların yangın yerine çevirdiği Anadolu’da her taraf ateş çemberine dönüşmüş, varolma yokolma savaşı başlamıştı. Kadim Türk Devlet geleneği, Türkleri yeniden organize
eden Ahilik teşkilatlarıyla ebed müddet Türk Devlet ülküsüne Osmanlı İmparatorluğu ile hayat veriyordu.
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Pir Ahi Evran liderliğinde Kırşehir’de toplanan Şeyh Edebali, Sadrettin Konevi, Hacı Bektaşı Veli, Süleyman
Türkmani, Muhlis Paşa ve diğer Ahi Şeyhleri bu toplantıda aldığı kararla Haymana Karacadağ yöresinde bulunan 400 çadırlık Ertugrul Gazi liderliğindeki Kayı Obası’nı, Selçuklular nezdinde çıkarılmasını sağladıkları bir
fermanla, Söğüt uç bölgesine yerleşmesini sağlıyorlardı. Ertuğrul Gazi ve Kayı obasının seçilmesi, onların diğer
Türk boylarıyla sorunlarının olmaması, liderleri Ertuğrul Gazi’nin çok yetenekli ve dirayetli olmasındandır.
Şeyh Edebali Kırşehir’de yapılan bu toplantıda alınan karar gereği, Türkmen boylarının göç yolu güzergahında bulunan Kırıkkale civarındaki Balışeyh Koçgözü tekkesini kurmak üzere yola çıkıyordu. Edebalı buraya
doğudan gelen Türkmen boylarını, sanatkarları, meslek sahiplerini, ilim adamlarını, Söğüt ucuna Osmanlı’ya
yönlendiriyorud. Üç yıl civarında burada kalan Edebalı, Ertuğrul Gazi’ye yakın olmak için Eskişehir’in 25 km
kuzeybatısındaki Uludere (Kelpburnu) köyünde zaviyesini açıyordu.
Burada dersler vermeye, öğrenciler yetiştirmeye, halkı irşad etmeye, yoksulların, yolcuların ihtiyaçlarını gidermeye, bunun için sürüler beslemeye, Ahileri daha batıya doğru teşkilatlandırmaya başladı.
Şeyh Edebali Kayı Boyu nezdinde bilge kişiliği, derin ilmiyle daima büyük saygı ve itibar görmüştür. Ertuğrul
Gazi oğullarına vasiyetinde: “Bak oğul / Beni kır, Şeyh Edebali’yi kırma / O bizim boyumuzun ışığıdır / Terazisi dirhem şaşmaz / Bana karşı gel, ona karşı gelme /Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim / Ona karşı gelirsen
gözlerim sana bakmaz, baksa da görmez olur” sözleri Edebali’ye olan büyük saygı ve değerin göstergesidir.
Osman Gazi, özel günlerde Şeyh Edebali’nın zaviyesine giderek, önemli konularda her zaman onun görüşüne
ve fikirlerine başvurmuştur. Osman Gazi aynı zamanda Şeyh Edebalı’nın kızı Rabia Bala Hatun ile evlenerek damadı olmuştur. Bilecik’in Osmanlılar tarafından alınmasıyla, Şeyh Edebali tekke ve zaviyesini yönetimi kendisine verilen Bilecik’e taşıyarak manevi, ilmi,fikri, siyasi ve idari katkılarına devam etmiştir. Osmanlı
İmparatorluğu’na benzer şekilde uzun bir ömrün sonunda 120 yaşında her fani gibi 1326 yıl Ekim ayının son
günlerinde bu dünyadan ebedi aleme göçmüştür. 1206 yılında Kırşehir-Mucur-İnaç’ta başlayan hayat serüveni,
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120 yıl sonra Bilecik’te son buldu. Pir Ahi Evran’ın veliahtı, Moğol istilasına aşılmaz bir dağ olup direnen Ahilerin son Piri, Osmanlı’nın ilk Ahi Şeyhi, ilk kadısı, Pir Şeyh Edebali hakka yürüdü. Şeyh Edebali’nın ölüm haberi
Anadolu’ya, Balkanlar’a, Kırım’a dalga dalga yayıldı. Ölümünün duyulduğu her yerde Şeth Edeabli için gıyabi
cenaze namzı kılındı. Öyle ki; bunun bir yıl kadar sürdüğü söylenir.
Şeyh Edebali Osmanlı’nın kuruluşunda çok önemli görevler yapmıştır. Osmanlı’nın kanun ve nizamnamelerinin hazırlanmasında, sosyal hayatın düzenlenmesinde, adalet sisteminin yerleşmesinde, devlet politikalarının
belirlenmesinde çok büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur. Şeyh Edebali Osmanlı’nın ilk kadısı, ilk Ahi Şeyhi, ilk müftüsü ve ilim adamı olmuştur.
Ahilik ile ilgili de kısa bir şey söylemek gerekirse; Ahilik belli formların ötesinde Anadolu’nun vatan yapılmasının adıdır. Alp-Eren ruhudur. Allah’ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Ahmet Yesevi’nin kutlu
ocağından ilham alan öğrencileri Anadolu’da adı Ahilik olan yeni bir medeniyet inşa ediyorlardı.
Ahilerin 800 yıl önce inşa ettikleri bu medeniyet, zamanın ötesine geçerek bugünkü birçok çağdaş kurum ve
kuruluşları içinde barındırıyordu. Sosyal güvenlik, standart, kalite, meslek odaları, çalışma hayatının düzenlenmesi, kredi, tüketici hakları gibi.
Yazımızın sonunda şunu ifade etmek isteriz ki, 13. Asırda Anadolu coğrafyasında Kırşehir ve çevresi, sahip
olduğu Ahi Evran, Aşık Paşa, Hazı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Süleyman Türkmani ve Şeyh Edebali gibi ilim
gönül erleri insanlarıyla tarihin özel anlarına şahitlik etmiş bir coğrafyadır. Zira, Osmanlı’nın kuruluş kararı
burada verilmiştir. 										
Saygılarımla,

Mahmut KAYAOĞLU
Mucur-İnaç Köyü Şeyh Edebalı Dernek Başkanı
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Biyogaz Enerji
Üretimi

Abdulkadir BAHADIR
Enerji Bakanlığı
E. Daire Başkanı

Günümüzün en büyük sorunlarından birisi hiç şüphesiz çevre kirliliğidir. Enerji ithalinin maliyetinin artması,
çevresel kirliliğinin olumsuz etkileri yenilenebilir enerji kaynaklarından biyoenerji ve biyoyakıtların gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamıştır.
Bu gelişimde özellikle Devletimiz tarafından uygulanan teşvik politikalarının katkısı çok önemli bir rol
oynamıştır. Yenilenebilir kaynaklı enerji üretim tesis yatırımcıları için Kanun çıkarmış ve 10 yıllık ve sabit
bir fiyatla (Biyogaz ve Güneş 13,3 $c/kWh, Jeotermal 10,3 $c/kWh, Rüzgar ve Hidrolik 7,3 $c/kWh) Alım
Garantisi vermiştir. Özetle artık su akıp Türk bakmıyor ya da güneş her sabah doğduğunda aydınlatma veya
ısıtma yapmıyor bir de elektrik enerjisi üreterek ekonomiye önemli katkılar sunmaktadır.
Ancak bu tip yatırımlar için Alım Garantisi bu yıl, yani 2020 yılından sonra işletmeye alınacak tesisler için
uygulanmayacaktır. Bu nedenle yatırımcılar; özellikle Çevre kirliliği ile organik ve verimli tarıma çok önemli katkıları olan Biyogaz kaynaklı elektrik üretim yatırımları için bu teşvikin 5 yıl daha (2025 yılının sonuna
kadar) aynı tarife ile devam etmesi için bir yasal düzenlemeyi Devletimizden beklemektedir.
Bilindiği gibi enerji olmadan hiçbir şey olmaz. En ufak bir hareketin gerçekleşmesi için bile enerjiye ihtiyacı
vardır. Enerji büyük boyutlara ulaştığında önemli etkiler gösterir. Yaşadığınız yerdeki enerji kaynakları hem
bitki örtüsünü, hem havayı, hem de ekonomiyi olumsuz yönde etkiler.
Enerji kaynaklarının bilinçsiz tüketilmesi en büyük sorunlardan birisi. Çünkü bütün enerji kaynakları sınırsız
değil bunun farkına varmalıyız artık. Ancak güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, gel-git enerjisi, biyogaz enerjisi
sınırsız sayılabilir.
Bu yazıda yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan biyogazlar hakkında bazı bilgiler aşağıda yer almıştır.
Organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesine biyogaz denir. Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülür. Biyogaz elde edebilmek
için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılmaktadır. Biyogaz üretimi sadece
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tarımsal atıklardan yararlanılarak yapılmaz aynı zamanda endüstriyel atıklardan yararlanılarak da yapılabilmektedir. Ayrıca kentsel atıklar ve kanalizasyon atıklarının arıtma tesislerinde toplanılmasıyla önemli ölçüde
biyogaz üretimi sağlanmış olur.
Peki Biyogaz nasıl oluşur
Hidroliz, asit oluşturma ve metan oluşumu olmak üzere 3 evreden oluşur. İlk olarak atık mikroorganizmaların salgıladıkları enzimler ile çözünür hale dönüştürülür. Daha sonra çözünür hale dönüştürülen maddeler
asetik asit, hidrojen ve karbondioksit gibi küçük yapılı maddelere dönüştürülür. Son olarak ise bu maddeleri
metan oluşturucu bakteriler biyogaza dönüştürürler.
Biyogaz nerelerde kullanılır;
Yakıt olarak ısınma ve ısıtma şeklinde, yakıt pili olarak, motor yakıtı olarak, kimyasalların üretiminde, doğalgaza katılarak kullanılabilir.
Biyogazın Avantajları;
En önemli avantajı yenilenebilir enerji kaynağı olmasıdır.
Üretim için gereken malzemeler oldukça basit, maliyetsiz olan hayvansal, bitkisel, endüstriyel atıklar ve
kanalizasyondur.
Doğada kirliliği önleyici nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Oldukça ucuz bir teknolojidir. Elektrik üretimi için ve ısıtma amacıyla da kullanılabilir.
Biyogazların kurulumu kolaydır dolayısıyla büyük ölçekli yatırımlar gerektirmez.
Depolama alanlarında üretilen gazları enerji biçimi olarak kullanarak sera etkisini de azaltır.
Dezavantajlar mevcut olsa bile, ülkeler biyogazın günlük yaşamdaki kullanımlarını uygulamaya başlamıştır.
Şimdilik ülkemizde çok fazla bilinmese de çalışmakta olan biyogaz tesisleri mevcuttur. Çünkü bu iş eğitimli
ve gerekli donanımı olan kişiler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Maalesef ülkemizde de bu konuda
yeterli bilgiye sahip kişilerin bulunması hususunda sorunlar mevcuttur. Oysaki ülkemizde biyogaz üretimi için gerekli hayvansal ve bitkisel atığımız oldukça fazla, dolayısıyla nüfus artışı ve gelişen teknoloji ile
birlikte enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan atıkları yok ederek
enerji üretme imkanı veren biyogazın oluşumu vb. genel bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
- Organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşimininde organik maddelerin bileşimine bağlı
olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve
hidrojen bulunan bir gaz karışımdır.
Biyogazın Isıl Değeri
1 m3 biyogazın sağladığı ısı miktarı 4700-5700 kcal/m3’dir. 1 m3 biyogaz; 0,62 litre gazyağı, 1,46 kg odun
kömürü, 3,47 kg odun, 0,43 kg bütan gazı, 12,3 kg tezek ve 4,70 kWh elektrik enerjisi eşdeğerindedir. 1 m3
biyogaza 0,66 litre motorin, 0,75 litre benzin ve 0,25 m3 propan eşdeğer yakıt miktarlarıdır.
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Biyogaz Üretim Prosesi

Biyogaz Üretiminde Kullanılan Organik Atık/Artık Hammaddeler
Hayvansal Atıklar
Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar özellikle kırsal kesimler için önerilen biyogaz tesislerinde kullanılmaktadır.

Bitkisel Artıklar
İnce kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları gibi bitkilerin
işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan artıklardır.
Bitkisel artıkların kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında proses kontrolü büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kırsal kesimlerde bitkisel artıklardan biyogaz elde edilmesi önerilmemektedir.
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Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar
Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, çözünmüş organik madde derişimi yüksek endüstriyel ve evsel atık sular biyogaz üretiminde kullanılmaktadır. Bu atıklar Özellikle belediyeler ve büyük sanayi
tesisleri tarafından yüksek teknoloji kullanılarak tesis edilen biyogaz üretim merkezlerinde kullanılan atıklardır.
Hayvan Ağırlığı Bazında Üretilebilecek Günlük ve Yıllık Yaş Gübre Miktarları
• Büyükbaş hayvan canlı ağırlığın % 5-6’sı kg-yaş gübre/gün
• Koyun-Keçi canlı ağırlığının % 4-5’sı kg-yaş gübre/gün
• Tavuk canlı ağırlığının % 3-4’sı kg-yaş gübre/gün

Hayvan Adedi

Hayvan Cinsi

1

Büyük Baş

Yaş Gübre Miktarı
(ton/yıl)
3,6

1

Küçük Baş

0,7

1

Kümes

0,022

Gübre Cinsi

Gübre Miktarı

Sığır

1 ton

Elde Edilecek Biyogaz
Miktarı (m3/yıl)
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Koyun

1 ton

58

Kümes Hayvanı

1 ton
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Biyogaz Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Fermantörde (üretim tankı-sindireç) kesinlikle oksijen bulunmamalı,
• Antibiyotik almış hayvansal atıklar üretim tankına alınmamalı,
• Deterjanlı organik atıklar üretim tankına alınmamalıdır,
• Ortamda yeni bakteri oluşturulması ve büyümesi için yeterli miktarda azot bulunmalı,
• Fermantör sıcaklığı 35 ºC veya 56 ºC de sabit tutulmalı,
• Üretim tankına ışık girmemeli ve ortam karanlık olmalı,
• Üretim tankında minimum %50, optimum %90 oranında su olmalı,
• Ortamda metan bakterilerinin beslenmesine yetecek kadar organik madde parçalanmış-öğütülmüş olarak
bulunmalıdır.
Biyogaz Üretiminin Yararları
Hayvansal ve bitkisel organik atık/artık maddeler, çoğunlukla ya doğrudan doğruya yakılmakta veya tarım
topraklarına gübre olarak verilmektedir. Bu tür atıkların özellikle yakılarak ısı üretiminde kullanılması daha
yaygın olarak görülmektedir. Bu şekilde istenilen özellikte ısı üretilemediği gibi, ısı üretiminden sonra atıkların gübre olarak kullanılması da mümkün olmamaktadır.
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• Biyogaz teknolojisi organik kökenli atık/artık maddelerden hem enerji eldesine hem de atıkların toprağa
kazandırılmasına imkan vermektedir.
• Ucuz - çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağıdır.
• Atık geri kazanımı sağlar.
• Biyogaz üretimi sonucu hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybeder.
• Biyogaz üretimi sonucunda hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek ölçüde yok olmaktadır.
• Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin
büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlamaktadır.
• Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta üstelik çok daha değerli bir organik gübre haline
dönüşmektedir.
Biyogaz Ve Yan Ürünlerinin Kullanım Alanları
Biyogazın Isıtmada Kullanımı
Biyogazın yanma özelliği bileşiminde bulunan metan gazından ileri gelmektedir. Biyogaz hava ile 1/7 oranında karıştığı zaman tam yanma gerçekleşir. Isıtma amacıyla gaz yakıtlarla çalışan fırın ve ocaklardan yararlanılabileceği gibi termosifon ve şofbenlerde biyogazla çalıştırılarak kullanılabilir. Biyogaz, sıvılaştırılmış
petrol gazı ile çalışan sobaların meme çaplarında basınç ayarlaması yapılarak kolaylıkla kullanılabilmektedir. Biyogaz sobalarda kullanıldığında bünyesinde bulunan hidrojen sülfür gazının yanmadan ortama yayılmasını önlemek üzere bir baca sistemi gerekli olmaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir ısınma için kalorifer
sistemleri tercih edilmektedir.
Biyogazın Enerji Amaçlı Kullanılması
Biyogaz hem doğrudan yanma hem de elektrik enerjisine çevrilerek aydınlatmada kullanılabilmektedir.
Biyogazın doğrudan aydınlatmada kullanımında sıvılaştırılmış petrol gazları ile çalışan lambalardan yararlanılmaktadır. Bu sistemde aydınlatma alevini arttırmak üzere amyant gömlek ve cam fanus kullanılmaktadır.
Cam fanus ışığı sabitleştirdiği gibi çıkan ısıyı geri vererek alevin daha fazla olmasını sağlamaktadır.
Biyogazın Motorlarda Kullanımı
Biyogaz, benzinle çalışan motorlarda hiçbir katkı maddesine gerek kalmadan doğrudan kullanılabildiği gibi
içeriğindeki metan gazı saflaştırılarak da kullanılabilmektedir. Dizel motorlarda kullanılması durumunda
belirli oranlarda (% 18-20) motorin ile karıştırılması gerekmektedir.
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Yan Ürün Değerlendirme İmkanları
Biyogaz üretimi sonucu sıvı formda fermente organik gübre elde edilmektedir. Elde edilen gübre tarlaya sıvı
olarak uygulanabilir, granül haline getirilebilir ve/veya beton-toprak havuzlarda doğal kurumaya bırakılabilir. Fermantasyon sonucu elde edilen organik gübrenin temel avantajı anaerobik fermantasyon sonucunda
patojen mikroorganizmaların büyük bir bölümünün yok olmasıdır. Bu özellik kullanılacak olan organik
gübrenin yaklaşık %10 daha verimli olmasını sağlar.
Dünya Biyogaz Üretimi
Dünyadaki tesisler oranının % 80’i Çin’de % 10’u Hindistan, Nepal ve Tayland’da bulunmaktadır.
Avrupa’nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak olursa bu noktada Almanya 2,200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir.
Almanya’da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar
139 tesisten 2,200 tesise kadar artmıştır.
Türkiye Kaynaklara göre Kurulu Güç ve Elektrik Üretimi
2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle ülkemiz kurulu gücü 91.267 MW’a ulaşmıştır.
2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; 6.901 adet güneş enerji
santralleri (5.995,2 MW), 682 adet hidroelektrik enerji santralleri (28.503 MW), 332 adet doğal gaz kombine
çevrim santralleri (25.902,3 MW), 275 adet rüzgar enerjisi santralleri (7.591,2 MW), 67 adet kömür enerji
santralleri (19.907,9 MW), 181 adet biyokütle enerjisi santralleri (801,6 MW) ve 54 adet jeotermal enerjisi
santralleri (1.514,7 MW) şeklindedir.
Ayrıca Türkiye’deki lisanssız ve lisanslı santral sayısı toplam 8.589 oldu. Mevcut santrallerin %93’ü özel
sektör tarafından %7’si ise kamu tarafından işletiliyor.
MONTHLY DISTRIBUTION OF TURKEY’S GROSS ELECTRICITY GENERATION BY PRIMARY ENERGY RESOURCES
TÜRKİYE BRÜT ELEKTRİK ÜRETİMİNİN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE AYLIK DAĞILIMI
2019

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Toplam

January

February

March

Aprıl

May

June

July

August

September

October

November

December

Total

Taşkömürü + İthal
Kömür+Asfaltit
Hard Coal +
Imported Coal

5.557,1

5.743,4

4.846,1

3.639,5

3.378,7

4.156,1

6.347,7

6.269,4

6.533,5

6.579,4

6.478,7

6.694,5

66.224,1

Linyit
Lignite

3.585,7

3.406,7

3.755,5

3.501,1

3.602,2

3.581,3

4.464,2

4.281,5

4.100,3

4.190,8

4.042,6

4.381,7

46.893,7

Sıvı Yakıtlar
Liquid Fuels

86,3

79,6

78,8

72,9

91,1

45,0

45,7

45,9

42,0

48,1

50,1

48,3

733,9

Doğal Gaz +Lng
Naturl Gas +Lng

5.535,3

3.663,3

4.389,8

3.202,6

3.026,4

3.169,2

6.201,9

5.405,0

5.126,9

4.967,9

5.615,4

6.399,2

56.702,7

Yenilenebilir + Atık
Renew And Wastes

372,9

339,5

378,8

348,0

397,0

370,9

364,4

377,7

373,2

388,8

403,4

409,2

4.523,7

Termik
Thermal

15.137,3

13.232,5

13.449,0

10.764,1

10.495,4

11.322,5

17.423,9

16.379,5

16.175,9

16.175,0

16.590,2

17.932,9

175.078,1

Hidrolik
Hydro

7.682,5

7.196,1

7.737,5

9.990,8

11.623,4

9.625,9

7.648,6

6.967,9

5.686,5

5.119,6

4.514,7

5.092,8

88.886,2

Jeotermal +
Rüzgar+Güneş
Geothermal +
Wınd +Solar

3.321,1

3.150,3

3.679,9

3.040,5

2.909,0

3.395,4

3.779,4

4.416,7

3.682,9

2.897,0

2.839,2

3.175,7

40.287,2

Brüt Üretim
Gross Generatıon

26.140,9

23.578,9

24.866,4

23.795,4

25.027,8

24.343,8

28.851,9

27.764,1

25.545,4

24.191,6

23.944,0

26.201,3

304.251,6

Dış Alım
Imports

142,6

176,0

259,0

120,4

136,7

154,7

164,1

193,1

129,1

127,0

309,3

299,5

2.211,5

Dış Satım
Exports

251,9

321,8

264,1

293,3

327,4

155,8

180,7

175,9

168,0

260,2

200,4

189,2

2.788,7

Brüt Talep
Gross Demand

26.031,6

23.433,0

24.861,4

23.622,5

24.837,1

24.342,7

28.835,3

27.781,4

25.506,5

24.058,4

24.053,0

26.311,6

303.674,4
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KAYNAK: ETKB

Osman GÜLEÇ
Kurucu Üye-E. Başmüfettiş

VAKIF

Vakfımızın yayın organı olan dergimizin, ikinci sayısını çıkardık. Zaman çok hızlı
geçiyor. Vakfımız kurulalı hemen hemen iki yıl oldu. Biz her ne kadar zaman
çok hızlı geçiyor desek de bu iki yıl içerisinde çok güzel hizmetler yaptık.
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M

ucur ilçemizdeki
60 aileye, 2019
yılı Ramazan
ayın da 60 adet
gıda yardım kartı dağıttığımız
gibi, 2020 yılı Ramazan ayında
ihtiyaç sahibi ailelere 158 adet
gıda yardım kartı dağıtılmıştır.
Mucur ilçemiz ağırlıklı olmak
üzere, tahsilleri boyunca devam
etmek ve her yıl sınıflarını
geçmek kaydıyla; 27 Üniversite
öğrencisine 2019-2020 eğitim
döneminde, ayda ikiyüz TL. burs
vermeye başladık. Vakfımızın
imkanları nispetinde kuruluş
amacı çerçevesinde daha çok
hizmetler yapmaya hazırız.
Vakfımızın temel amaçlarını;
sağlık, sosyal, eğitim, ekonomik,
kültürel dayanışma, yardımlaşma
ve kalkınma alanlarında faaliyet
göstermek, bu alanlarla ilgili
olarak yurt içi ve yurt dışı

bilimsel, sağlık ekonomik ve
kültürel araştırma proje ve
faaliyetlerini desteklemek,
bu alanlar dahil her alanda ve
kademede eğitim ve öğretim
kurumları oluşturmak ve açmak,
toplumun her kesimindeki
insanlara maddi ve manevi olarak
olanaklar sağlamak şeklinde
özetlemek mümkündür.

www.mucurvakfi.org
gönül vermenin, sevgi sunmanın,
merhamet göstermenin adıydı.

İşte bu vasıflarımızın bir
tezahürü olarak ecdadımız,
kendi kişisel imkanlarıyla,
hiçbir menfaat beklemeden,
küçük büyük binlerce hayır
kurumunun temellerini atmış
ve bu müesseselerin varlığı
ve devamlılığı için de tüm
Değerli kardeşlerim, “bizi binlerce birikimlerini bağışlamışlardır. Her
yıllık tarihimiz boyunca orijinal
türlü övgüye layık olan bu durum,
ve değerli kılan üç özelliğimiz
vakıf müessesesini dünyada
olmuştur; edep, cesaret ve
iyiliğin sembolü haline getirmiştir.
merhamet. Bu hasletlerimiz dünya Bizim de gayelerimizin
çapında bir medeniyet kurarak
birincisi Rabbimizin rızası ve
tarihe mührünü vuran ecdadımız
hoşnutluğunu kazanmak suretiyle
zamanında zirveye ulaşmıştır. Bu
bu müesseselerin devamlılığını
hususiyetlerimiz sayesinde orijinal sağlamak ve bizden sonraki
rengine bürünen medeniyetimiz
nesillerimize hem iyi örnek olmak
bir gönüllülük, bir merhamet ve
hem de güzel eserler bırakmaktır.
sevgi medeniyeti idi. Yalnızca
Bu duygularla, sağlık, sıhhat ve
ırkdaşına, din kardeşine değil
afiyetler diliyorum.
yaratılmış herkese ve her şeye
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Mustafa ÖZEREN Hz.

(1895-1982) Çocukluğu ve ilk tahsil devresi Mucur’da müderris babası
Hacı Eyüp’ün ya-nında geçen Mustafa Efendi on altı yaşına girdiği sene
daha iyi bir tahsil alabilmek ama¬cıyla İstanbul’a gitti. Ankara’da hâkim
olan Mucurlu Hüseyin Avni Konukman (v.1939)’ın yardımıyla Kayserili
Mehmet Tevfik Efendi (v.1927) ile tanıştı ve onun yanına yerleşti. Onun da
vesilesiyle Halveti-Şabani şeyhlerinden Türbedar Ahmed Amiş Efendi’ye
(1807-1920) intisap etti. Onun vefatından sonra yerine Mehmet Tevfik
Efendi geçti. Onun ve-fatından sonra da yerine Mustafa Efendi’nin
oda arkadaşı Maraşlı Ahmet Tahir Memiş Efendi (v.1954) geçti. Her üç
şeyhinde iltifat ve teveccühlerine mazhar olan Mustafa Efendi son şeyhi
Ahmet Tahir Efendi tarafından 1954 yılında irşada memur kılındı. Mustafa
Mucurî Efendi 20 Ocak 1982 tarihinde çarşamba günü vefat etti.
•

Allah’ın öyle kulları var ki, Allah’ın
üzerine yemin verseler, behemehal Allah
onların yeminini icra buyurur (yerine
getirir).

•

Bu niçin böyle oldu? Bu böyle olmamalıydı
gibi sözler sarf etmek caiz değildir.

•

Yüce Mevla cümleye Hazreti Hatice (R.
Anh) tabiatlı eşler nasip eylesin.

•

Allah bu dünyada esma ile tecelli eyler.
Hangi esma ile zuhur ederse, diğerleri ona
tabi olur.

•

Hastalar şifayı ilaçtan değil, onda mütecelli
olan ( tecelli eden ortaya çıkan) Haktan
beklemelidirler.

•

Tabiatında sekir verme istidadı olan bir şeyi
içmeyi tercih etmeyiniz.
Yanınızda birisi Kur’an-ı Kerim okurken
yanlış okursa tashih etmeyin, ben böyle
biliyorum diyerek doğrusunu okuyun.
Elinden bir şey giderse yerinme, gelirse de
sevinme.
Daima dünya işlerinde aldatan değil,
aldanan kazanır.

•
•
•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namaz olmazsa niyaz olmaz. Niyaz
olmazsa münacat, münacat ol¬mazsa rüyet,
rüyet olmazsa hakikat, o da olmazsa Hakk
bulunmaz.
Ulûhiyet ile ubudiyet sırrına aşina olana
Abdullah ( Allah Kulu) denir.
Ama gözü görmeyene değil, didar–ı Hakkı
görmekten mahrum olana denir.
Biz evladı sulbiyeye değil, evladı
maneviyeye itibar ederiz.
Cahil inat eder inkâr eder, kâmil sabreder,
arif ise seyreder.
Her saadetimiz Muhammed’i
muhabbetimizdedir.
Kişinin kalbini kırmaktan sakınmalıdır.
Çünkü tamiri kabil değildir. Mu¬habbette
fani olan vuslatta baki olur.
Tevhid evinde gelene sevinmek, gidene
yerinmek noksanlık alametidir. Her şey
olduğu gibi kabullenilmelidir.
En makbul, en ala rızık rızık-ı manevidir.
Allah tecellisini tekrar etmez.
Bir yere girdiğiniz kapıyı nasıl bulduysanız
öyle bırakınız.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnsanda en son kaybolan manevi saltanat
hırsıdır.
İman ile İslam, ihlas ve ikrardan ibarettir.
Tedbirde kusur edip de takdir-i ilahiyeyi
itham etmek doğru değildir.
Anadolu toprağı evliya tarlasıdır.
Fatih ile Yavuz Sultan Selim Han imameyn
silkindendir. (İki imam Hasan ile Hüseyin)
Ahali layık olduğu idareyi bulur.
Halka hizmet, Hakka ibadettir.
Zulüm ve haksızlık cezası evlada intikal eder.
Dünyada rahatlık gönül hoşluğundadır.
Allah’ı an da nasıl anarsan an.
En makbul ibadet hak ile daim olmaktır.
İnsan ruhu Allah’a yakın, bedeni ise uzaktır.
Asıl marifet ikisini de yaklaştırmaktır.
His akla hakimdir. Hislere hakim olmak tek
kuvvet ise imandır.
Cömertliğin sıfatı enbiya (Peygamberlik)
sıfatı olduğu düşünülerek yardım eli
uzatılmalıdır.
İnsan ağaca benzer. Kökü Allah, gövdesi
Muhammed, dalları ise kendisidir.

Mustafa ÖZEREN Hz.
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Fizyoterapi

Klinik Pilates

Pilatesin temeli eski Yunan felsefesinden gelen akıl ve vücut birlikteliğidir.
Pilates, doğunun akıl-vücut-ruh teorilerinin batının biyomekanik, motor
öğrenme ve core stabilizasyon teorileri ile birleşiminden temel almıştır.Mental
çaba gerektiren, kontrollü bir hızda yapılan Pilates egzersizleri özel kasların
aktivasyonu, hareketin kalitesi, kararlılık ve hareketin kontrolü,doğru nefesin
kullanılması üzerine odaklanmaktadır.
Klinik Pilatesin Normal Pilates’ten farkı nedir?

Klinik Pilatesin Etkinliği Nasıldır?

Klinik Pilates, Joseph Pilates’in temel bilgilerini,

Fizyoterapistlerin verdiği görsel ve işitsel geri

felsefesini ve modifiye edilmiş egzersizlerini

bildirimlerle beyinde stümülasyonlar oluşur ve doğru

kullanmaktadır.Pilatesin temel felsefe doğrultusunda

hareket paternleriyle egzersiz yapılmış olur.Öncelikli

hareket ederek kişinin rahatsızlıklarına yönelik

hedefimiz çok hareket yapmak değil kişinin potansiyeline

değiştirilen terapatik egzersiz metodur.Klinik

uygun olan yani kas iskelet sistemine göre şekilenen

Pilates,mutlaka alanında uzmanlaşmış Fizyoterapistler

egzersizler bütününü uygulamaktır.Amaçlarımızdan biri

tarafından uygulanmalıdır. Klinik Pilates

de yapılan her egzersizinin hedeflenen şekilde doğru

uygulayıcısının anatomik ve fizyolojik bilgi birikimine

anatomik varyasyonlar çerçevesinde yapılmasıdır.

sahip olması gerekir.Sağlık problemi olan yada olmayan

Pilates egzersizlerinin derin gövde kaslarının eğitimi,

kişilerde uygulanabilir.

kassal aktivitenin artırılması, pelvik ve lumbal

50

www.mucurvakfi.org
stabilitenin sağlanması üzerine etkileri kanıtlanmıştır.

Sağlıklı bireylerde haftada 2 veya 3 gün yapabilirler.

Klinik Pilateste izometrik, eksentrik ve konsentrik

Her kişi ayrı değerlendirilip Fizyoterapist kontolünde

kas kontraksiyonunu ve kokontraksiyonlarını, içeren

ilerlemek daha doğru olur.

multiple(çoklu) kas sinerjilerinden oluşturur.Böylece

Klinik Pilatesi Kimler Yapabilir?

günlük yaşama kas isleket sistemini adapte etmiş
oluruz.Bunu şu şekilde açıklayabiliriz,normal yaşamda
tahtada yazı yazan bir öğretmeni düşünün,öğretmenin
üst ekstremitesi hareket ederken alt ekstremitesi sabit
dengede durmalıdır,bunu yaparken tek bir hareket
paterni çalışmaz.Bunun gibi yapacağımız egzersizlerde
fonksiyona yönelik yapılır.Geleneksel egzersizlerde bir
çok kas aktivitesini çalıştırmak sınırlı kalır.

Klinik Pilatesin uygulama süresi ne
kadar?
Boyun problemi olan bireylerde(boyun
düzleşmesi,boyun fıtığı vs.) haftada 2 veya 3 gün en az
3 ay gelerek ağrılarının büyük oranda azalmasıyla ilgili
çalışmalar vardır.

•

Herhangi bir sağlık problemi olmayanlarda
uygulanır.

•

Boyun fıtığı

•

Boyun düzleşmesi

•

Bel fıtığı

•

Piriformis sendromu

•

Fibromiyalji

•

Miyofasial ağrı sendromu

•

Boyun-sırt-bel ağrısı

•

Meniscüs yırtığı

•

Sakroiliak eklem disfonksiyonu

•

Kronik ağrı sendromu

•

Diyet kontrolü

•

Psikolojik problemler (depresyon vs.) gibi
rahatsızlıklarda uygulanmaktadır

Bel problemi olan bireylerde haftada 2 veya 3 gün en
az 6 ay gelerek ağrının azalması,yaşam kalitelerinin
artmasıyla ilgili çalışmalar vardır.
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MUCUR’UN İLK
KAYMAKAMININ
Mucurlularla Çetin Sınavı
Doç. Dr. Ali DİKİCİ
2014 yılında Mucur’un “kaza-ilçe” oluşunun 100. yılı ilçemizde büyük bir coşkuyla
kutlandı. Bu kutlamalarda Mucur’un kaza olma sürecinde yaşanan gelişmeler
çeşitli araştırmacılar tarafından dile getirildi. Gerçekten 1914 yılı Mucur’un
tarihinde önemli bir dönemeci teşkil etmektedir. Ancak Mucur’un kaza
olmasının hemen ardından Mucur’un ilk kaymakamı Ali Kemâlî Bey’le Mucurlular
arasında yaşanan tatsız bir olay, bu mutlu gelişmeyi biraz gölgelemiştir. Bu olayı
aktarmadan önce, Ali Kemâlî Bey’den kısaca bahsetmek uygun olacaktır.

Y

anyalı İbrahim Ağa ile Nebile Hanım’ın oğlu
olarak, 1884 senesinde Yanya’da doğdu.
Arnavutların Babanur sülâlesindendi. İlk
tahsilini 1896’da Feyziye Mektebinde
tamamladıktan sonra, 1904’te Yanya Mülkiye İdadisinden
ve 1908’de Mülkiye’den mezun oldu. 25 Ağustos 1908
tarihinde Yanya vilâyeti maiyet memurluğuna tayin edildi
ve orada kaymakamlık stajını tamamladı. Aldığı eğitimler
ve yetiştiği çevrenin tesiriyle Fransızca ve Rumca okuyup
yazıyor; Arnavutça konuşabiliyordu.
Ali Kemâli Bey Yanya’da iken Vilâyet Mülkiye Müdde-i
Umumiliği, İdadi’nin Rüştiye kısmının I. sınıfı Türkçe
muallim vekilliği, Vilâyet Tercümanlığı ve kısa bir müddet
yine İdadi’nin Rüştiye kısmında vekâleten Tarih ve Coğrafya
muallimliği görevlerinde bulundu. İlk kaymakamlık
vazifesine 10 Şubat 1910 tarihinde Luşine kasabasında
başladı ise de, bir müddet sonra ikinci defa Vilâyet
Tercümanlığına getirildi. Daha sonra Merkez, Koniçe ve
Filât kaymakamlığı vekâletinde bulundu. Filât’ın Balkan
Harbinde Yunanlıların eline düşmesi (7 Mart 1913) üzerine
buradan ayrıldı ve İstanbul’a geldi. 15 Nisan 1914’de
Mecidiye (Çiçekdağı) Kaymakamlığına nakledildi.
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Mucur’un Kaza Olması ve Ali Kemâli Bey’in
Mucur Kaymakamı Olarak Görevlendirilmesi
Ali Kemâlî Bey Çiçekdağı’nda görev yaptığı sırada,
Çiçekdağı bir “kaza” merkezi ve Mucur ise bir “nahiye”
konumundaydı. Bu arada Mucurluların Mucur’un da
kaza olması için Balkan Savaşlarından önce yaptıkları
girişim, savaş nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Ancak bu
hedeflerinden vazgeçmeyen Mucurlular, Enver Paşa’nın
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Mucur’a
gelişini bir fırsat olarak değerlendirdiler. Enver Paşa
Şark ordu birliklerini teftiş için giderken, 6 Nisan 1914
tarihinde Mucur’a uğradı ve bir süre dinlendi. Bu arada
etrafında toplanan Mucur halkının sorunlarını da dinledi.
Mucur halkının ısrarlı talepleri ve kendisine gösterilen
büyük ilgiden dolayı, Nahiye olan Mucur’un kaza
olmasına karar verdi. Bunun üzerine Enver Paşa Mucur’a
gelmeden önce uğradığı Çiçekdağı’nın kaza statüsünün
iptal edilerek, bu statünün Mucur’a aktarılmasını
emretti. Çiçekdağı halkı kazalığın kendilerinden
alınmasına bir süre direnmesine karşın, kısa bir zaman
içinde Çiçekdağı’ndan alınan “kaza” unvanı Mucur’a
devredildi. Enver Paşa’nın yaptığı bu iyiliğe jest olarak
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daha sonra Mucur’da yeni açılan bir caddeye Enver
Paşa’nın ismi verildi. Enver Paşa’nın bizzat emirleri ile
Yenice Mahallesi’nde yaptırılan “Ayşe Çeşmesi” de,
onun Mucur halkına armağanı olarak yakın zamana kadar
ayakta kaldı, ancak günümüzde bu çeşme yok edildi.
Böylece Çiçekdağı’nın nahiyeye, Mucur’un da kazaya
dönüştürülmesiyle birlikte, Çiçekdağı Kaymakamı
Ali Kemâlî Bey, 6 Ağustos 1914 tarihinde Mucur’a
kaymakam olarak naklolunmuştur. Mucur’un kaza
oluşu, Kaymakamlığın gelişi, teşkilatın kuruluşu Mucur
halkına büyük bir heyecan vermiş, kasabada coşkulu bir
hareketlilik başlamıştır. Kaymakamın kasabaya geleceği
halka tellal yoluyla duyurulmuş, halkın kaymakamı
karşılamak üzere Boraz Köprüsü önünde behemehâl
toplanması bildirilmiştir. Böylece Ali Kemâlî Bey
Mucur’un ilk kaymakamı olarak Mucur halkının coşkusu,
davul-zurna sesleri ve halaylar eşliğinde karşılanmıştır.
Mucur’a ait “Oğlan makam, kız makam / Gelmez
olaydın Kaymakam” tekerlemesi de, kaymakamım gelişi
münasebetiyle doğmuş ve söylenmiştir.

Ali Kemâli Bey’in Mucurlularla Mahkemelik Olması
Ali Kemâlî Bey’in Mucur Kaymakamlığı, belki de
idarecilik hayatının en sıkıntılı yıllarını geçireceği bir
dönem olacaktır. Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu ve çetin
yıllarında, ülkenin her köşesinde olduğu gibi Mucur’da
da gergin ve sıkıntılı bir ortam vardır. Bir yandan birçok
Mucurlu gencin başta Çanakkale olmak üzere çeşitli
cephelerde şehit olması, diğer yandan halkın yaşadığı
ekonomik ve sosyal sıkıntılar, Mucur halkını bunaltmış
durumdadır. Öte yandan Kaymakam Ali Kemâlî Bey,
zorlu savaş yıllarında devletin kendisinden beklediği
görevleri yerine getirebilmenin çabası içindeydi. Bu

gergin ortam, Kaymakam ile Mucurlular arasında tatsız
bir olayın patlak vermesine sebep olacaktır. Tarihçigazeteci Murat Bardakçı, 1915 yılında yaşanan bu üzücü
olayı şöyle nakletmektedir: “Kaymakam Bey, bir yol
tamiri sırasında kasaba halkından Osman oğlu Hüseyin’i
dövmekle ve Memik oğlu Ömer Çavuş’la Süleyman
Efendizâde İmam Hacı Ahmed Efendi’ye hakaretler
yağdırmakla suçlandı. Kasabalılar, Ali Kemalî Bey
hakkında vilayete şikâyet dilekçesi verdiler. Mucur’un
bağlı olduğu Kırşehir o zamanlarda daha il olmamıştı
ve Ankara’dan idare ediliyordu. Şikâyet bugün hâlâ
yürürlükte bulunan Memurin Muhakemâtı Kanunu’na göre
incelendi. Önce Kırşehir’de sonra Ankara’da ele alındı.
İl idaresi kaymakamı suçsuz buldu ve dosya tasdik için
Şûray-ı Devlet’e, yani Danıştay’a gönderildi. Danıştay,
bugün her valinin “anarşistlik, teröristlik ve provokatörlük”
eden vatandaşları tokatlayabilmelerine imkân tanıyacak
olan kararını 1915’in 8 Eylül’ünde verdi: ‘Ali Kemalî Bey
şikâyetçileri gerçi biraz şiddetli şekilde ‘azarlamıştı’ ama
bunu ‘hükümetin nüfuzunu korumak maksadıyla’ yapmıştı,
dolayısıyla masumdu ve yargılanmasına gerek yoktu.”
Danıştay’ın Ali Kemalî Bey hakkında 8 Eylül 1915’te
verdiği kararın bugünün Türkçesiyle özeti ise şöyledir:
“Ankara Vilâyeti’nden 15 Ağustos 1915’te Danıştay’a
gelen ve Mucur Kaymakamı Ali Kemalî Bey’in men-i
muhakemesine dair Kırşehir Sancağı Encümen İdaresi
tarafından verilen kararı içeren dosya incelendi.
Kaymakama isnad edilen suç, Mucur Kazası’ndan Arif
Osman oğlu Hüseyin’i dövüp aşağılamak ve köylülerden
Memik oğlu Ömer Çavuş’la kasaba halkından Süleyman
Efendizade İmam Hacı Ahmed Efendi’ye hakaret
etmektir. Olay devam eden savaş dolayısıyla nakil
araçlarının geçişini kolaylaştırmak için yolda bakım
yapıldığı sırada meydana gelmiş, kaymakamın erzakın
cepheye gönderilmesinin gecikebileceği endişesine
kapılarak şikâyetçileri tecavüz ve tahkir düşüncesi olmadan
azarladığı anlaşılmıştır. Ali Kemalî Bey doğabilecek
gecikmeden dolayı Ömer Çavuş’a karşı biraz şiddetlice bir
üslup kullanmış ve Hacı Ahmed Efendi’yi de daha önceki
uyarılarını dikkate almamış olmasından dolayı ‘hükümetin
nüfuzunu korumak maksadıyla’ azarlayıp paylamıştır. Suç
unsuru bulunmayan bu hususlardan dolayı, Kaymakam
Ali Kemalî Bey’in men-i muhakemesine karar verilmiş,
soruşturma evrakı üzerinden yapılan incelemeyle daha
önceden verilen men-i muhakeme kararı da tasdik
edilmiştir. 26 Haziran 1331 (8 Eylül 1915).”
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Ali Kemâlî Bey’in Mucur’dan Sonraki Hayatı

Tekaüd Hükümlerinin Şerh ve İzahları, (İstanbul 1947);

Her ne kadar bu soruşturmadan aklansa da, haksız bir
şekilde tahkikata uğradığını düşünen Ali Kemâlî Bey,
Mucur’da rahat edememiş ve 15 Nisan 1917 tarihinde
ilçeden ayrılmıştır. Bundan sonra İnebolu kaymakamlığı,
Ankara Umur-u Hukukiye Müdürlüğü, Haymana,
Kalecik ve Bandırma kaymakamlığı, Emniyet-i Umumiye
Müdüriyetinde Emniyet ve Asayiş Şubesi Müdürlüğü
görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra kısa bir süre Mülkiye
Müfettişi ve adından Niğde’de Sultani ve Darülmuallimin
Fransızca muallimi olarak çalışmıştır. Mülkiye Müfettişliği
vazifesinden sonra Ordu, Erzincan, Beyazıt ve Bilecik
Valiliklerinde bulunmuştur. Görüldüğü üzere, Mucur’daki
hadise Ali Kemalî Bey’in meslekte ilerlemesini
engellememiş, ileriki senelerde valiliğe terfi etmiştir.

Tercüme Eserleri

Soyadı kanunundan sonra Aksüt soyadını alan Ali Kemâlî
Bey, 1 Ekim 1934’de emekli olduktan sonra Devlet Deniz
Yolları Personel Şefliği ve D. D. Yolları ve Limanları
Tekaüd Sandığı Müdürlüğü gibi vazifelerde bulunmuştur.
1960 yılında başladığı Robert Koleji Edebiyat Öğretmenliği
görevini, ölüm tarihi olan 12 Temmuz 1962’ye kadar
sürdürmüştür. Memuriyet hayatında bütün Rumeli’yi ve
bazı Avrupa şehirlerin gezmiştir. Ulviye Hanımla evli olan
Ali Kemâlî Bey’in beş çocuğundan en küçüğü olan Sadun
Aksüt, Türk musikisinin tanınmış tamburi üstatlarındandır.

Ali Kemâlî Bey’in Yanya Tarihi, Güzelyazı Yazmak Sanatı,
İkinci Cihan Harbi gibi basılmamış eserleri de vardır.

Ali Kemalî Bey’in Eserleri:
Murat Bardakçı, imparatorluk devrinin Siyasal Bilgiler
Fakültesi olan Mülkiye’nin ilk mezunlarından ve
Cumhuriyet’in ilk valilerinden olan Ali Kemalî Bey’i
“Devrinin Âlim bir valisi” olarak tanımlamaktadır.
Gerçekten de çalışkan ve titiz bir idareci olarak tanınan
Ali Kemâlî Bey, idarî görevleri yanında tarihî ve sosyal
ilimlere ait pek çok eser telif ve tercüme etmiş, Vakit
gazetesinde birçok makale yazmıştır. Yayınlanmış on yedi
kitabı bulunan Aksüt’ün belli başlı eserleri şunlardır:

Telif Eserleri
Kânûn-ı Medeniden Her Türk’ün Bilmesi Lâzım Gelen
Şeyler (Konya 1926); Erzincan Tarihi (İstanbul 1932);
Terceme Hakkında Düşünceler ve Tatbikata Ait Bazı
Numuneler (1933); Koçi Bey Risâlesi, (Ankara 1935);
Sultan Aziz’in Mısır ve Avrupa Seyahati (İstanbul 1944);
Profesör Mehmed Ali Aynî-Hayatı ve Eserleri (İstanbul
1944); 3137 sayılı Tekaüd Kanunu ve Bununla İlgili
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İlim Üzerine Müesses Terbiye (A. Lezan’dan, Konya
1926); Ecnebî Memleketlerde İstatistik Teşkilâtı, (Sturm
de Setrem Mihalopulos-i Teoreco’dan tercüme, 1934);
Muhteşem Süleyman (Fairfax Downey’den, İstanbul
1936); Tepedelenli Ali Paşa (Gabriel Romeran’dan,
İstanbul 1939); Avrupa’nın Siyasî Tarihi 1818-1819
(Edmond Rosiye’den, İstanbul 1943); Fransa’da
Belediye Emniyet Sandıkları ve Mont de Pieteler,
(İstanbul, 1945); Bir Garblı Gözüyle Müslümanlık (Laura
Veccia Vaglieri’den, İstanbul 1946); Tarih Çiçekleri (P.
Larousse’dan, İstanbul 1946); Rusya Tarihi (Esad Fuad
Tugay’dan, İstanbul 1948); Allah’ın Kulu ve Resülü
Muhammed (Esad Fuad Tugay’dan, İstanbul 1950).

Sonuç
Ali Kemâlî Bey gibi birkaç dil bilen, dünyayı yakından
tanıyan ve birçok esere imza atmış donanımlı bir
idarecinin Mucur’a kaymakam olarak atanması, ilk etapta
büyük bir şans olarak telakki edilebilir. Ancak Ali Kemâlî
Bey, ülkenin içinde bulunduğu savaş şartları nedeniyle
Mucur’a beklenilen hizmetleri yapamamıştır. Bir de bahsi
geçen talihsiz olay, onun tüm hizmet şevkini kırmış ve
bir an önce Mucur’dan ayrılmak istemiştir. Hikâyemizin
güzel tarafı ise, haksızlığa uğradığını düşünen Mucurlu
vatandaşların, hukuk yoluyla haklarını alabilmek için
sergiledikleri medeni cesaret örneğidir. Ancak devlet bu
olayda yönetici bürokratını koruma refleksiyle hareket
etmiş ve vatandaş bir kez daha yaşadıklarını sineye
çekmek durumunda kalmıştır.
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Uzm. Dr. Metin ÖZSOY
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

YENİ CORONA VİRÜS

2019 SALGINI

Coronavirüsler, yaklaşık 125nm boyutlarında
bir virüs ailesi. Ancak elektron mikroskopu ile
görülen virüsün üzerindeki dikensi çıkıntılar
nedeniyle taça benzetilmiş, bu nedenle taç
anlamına gelen corona diye adlandırılmış. Çok
değişik hastalıklara neden olmakta. Basit soğuk
algınlığından ölümcül solunum yolu hastalıklarına
varıncaya kadar. Sadece solunum yolunu değil
aynı zamanda karaciğer, böbrek, sindirim sistemi
ve sinir sistemini de tutabilmekte. Hayvanlardan
insanlara geçen virüs, hastalık oluşturduktan
sonra insandan insana geçiş süreci başlıyor.
Daha önce de insanlarda dünya çapında
salgınlar oluşturmuş. Zaman içinde yapısal
karakterinde değişiklikler olabilen bir etken.
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Son salgın Aralık 2019’da Çin’de
bir sanayi şehri olan Wuhan’da
görüldü. Çinlilerin gıda alışkanlığıyla
uyumlu olarak her türlü canlı
hayvan ve sebze ve meyvenin
satıldığı halk pazarından alışveriş
yapanlarda kısa süre içinde zatürree
vakaları görüldü. Bu ilk vakalarda
ateş, solunum sıkıntısı, radyolojik
olarak her iki akciğerde pnmoni
ile uyumlu görünüm saptandı.
Ölüm vakalrı, ileri yaş , kalp,
karaciğer, böbrek, hipertansiyon
gibi eşlik eden hastalıkları olanlarda
görüldü. Hastalardan alınan boğaz
sekresyonlarında virüs ortaya kondu.
Önceli salgınları yapan corona
virüslerden az çok farklı olan etkene
Yeni Korona virüs 2019 adı verildi.
İnsandan insana bulaşan hastalık
kısa zamanda dünyada bir çok üleye
yayıldı. Haziran 2020 başı itibarıyla,
tüm dünyada sekiz milyondan çok
insanın hastalanmasına, 445 bin
kişinin hayatını kaybetmesine yol
açtı.Ülkemizde ilk vaka 11 Mart
2020 tarihinde görüldü .O tarihten
bu yana ülkemizde 180 binden fazla
insanın hastalanmasına, 4800 kişinin
hayatını kaybetmesine yol açtı.
Hastalığın kaynağı konusunda
araştırmalar sürmektedir.Bununla
birlikte hastalığın hayavanlardan
insanlara geçen bir hastalık olduğu
düşünülmektedir. İnsandan insana
damlacık yolu ile bulaşabilmektedir.
Öksürükle, aksırıkla, hatta solunan
havanın içindeki damlacıklarla
sağlam kişinin solunum yollarına
ulaşan virüs burada dokuya tutunarak
enfeksiyonu başlatabilmektedir.
Hasta kimselerin saçtığı damlaların
sağlam kişilerin ellerine tamasıyla,
daha sonra damlacıklara temas
etmiş ellerin ağıza buruna, göze
temasıyla hastalık bulaşabilmektedir.

Kuluçka süresi tam olarak bilinmeyen
enfeksiyonun 2 günden 14 güne
kadar değişen bir kuluçka süresi
olduğu düşünülmektedir. Etkenin
dışarda, yüzeylerde canlı kalma süresi
bilinmemektedir. Hastalıkta , sağlık
çalışanları, kalp-damar , böbrek,
KOAH, diyabet ,kanser hastaları,
bakımevinde kalanlar risk altındadırlar.

izlenebilir. Sık sık havalandırılan ayrı
bir odada kalır. Diğer insanlarla aynı
mekanı paylaşacağı ya da toplum içine
çıkacağı zaman maske takar. Ziyaretler
kısıtlanır. Kişisel eşyaları evin diğer
fertleriyle paylaşılmaz. Öksürürken
aksırırken dirseği ile ağzını kapatır.
Kolonyalı mendille el temizliği yapar.

Hastalığın bugün için görülen
ölümcüllüğü %3,5 kadardır. Henüz aşısı
yoktur. Bununla birlikte aşı geliştirme
çabaları tüm dünyada sürdürülmektedir.

Hastalıktan korunmada; mümkün
olduğunca evde kalmalı, gerekmediği
halde dışarı çıkmamalı, toplum içinde
ağzı ve burnu tam olarak örten maske
takılmalı, diğer kişilerle arada en az
1,5m. mesafe bırakmalı, el sıkma,
sarılma şeklinde davranışlardan
kaçınılmalı, sık sık sabunlu suyla
eller yıkanmalı ya da alkol bazlı
antiseptikler kullanılmalıdır. Solunum
yolu hastalığına ilişkin yakınma
varlığında en yakın sağlık kurumuna
başvurmalı, hekimlerin önerilerine
uyulmalıdır. Bunun dışında tanı
konulmuş hastaları da ziyaretten
kaçınmalı, yakınması olanları sağlık
kuruluşuna gitmeye teşvik etmelidir.

Hastalığın tanısında; solunum yolundan
alınan örneklerde PCR ile virüs
incelemesinden yararlanmaktadır.
Bilgisayarlı göğüs tomografisi de
hastalığa özgü bulguları gösteren ,
tanıda önemli yeri olan bir girişimdir.
Hastalığı belirtili ya da belirtisiz
geçirenlerde ,etkene karşı antikor yanıtı
gelişebilmektedir. Buna karşın erken
dönemde tanı amacıyla kullanılmamakta,
hastalığa karşı bağışıklık sağlayıp
sağlamadığı bilinmemektedir.

Ülkemizde vaka sayıları hızla artıyor.
Sokağa çıkma yasağı, toplu taşıma
araçlarında yolcu sınırlaması, alış veriş
merkezlerine giriş sınırlaması, eğitim
ve dini kurumların faaliyetlerinin
durdurulması , spor karşılaşmalarının
,kültürel ve bilimsel faaliyetlerin
ertelenmesi şeklinde salgın kontrol
altına alınmaya çalışılmaktadır. Söz
konusu sınırlama ve yasaklara titizlikle
uyulduğu takdirde salgının verdiği
zarar en aza indirilecektir..

En sık görülen belirtileri solunum
belirtileri., ateş, öksürük ve nefes
darlığıdır. Ayrıca, baş ağrısı boğaz
ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik
, koku ve at alma duyusu kaybı ,
ishal de tabloya eklenebilmektedir.
Hataların bir kısmında hiçbir belirti
olmayabilir. Daha ağır vakalarda,
zatürree, ağır akut solunum yolu
enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve
hatta ölüm gelişebilir. Belirtisiz kişiler
solunum yolunda virüs taşıyabilir.

Hastanın eşlik eden hastalığı varsa
hastaneye yatırılır. Ayrı bir odaya alınır.
Odaya giriş çıkışlar kısıtlanır. Tedavide
; hastalar bütün halinde değerlendirilir.
Halen hastalığın tedavisinde kullanılan
ilaçlar başlanır. Ayrıca destek tedavisi
uygulanır. Eğer hastanın eşlik eden
hastalığı yok ve genç yaşta ise evde
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Mucur’un İlk
Yıl 1957. O yıl Mucur’un aydın gençleri kültür yönünden tüm
Mucur’u aydınlatacak Mucur Kitap Sevenler Derneğini kurarlar.
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Yalçın Ünal			

İlahiyat Fakültesi

Öğrenci

•

Mahmut Yücel		

Ziraat Fakültesi		

Öğrenci

•

Etem Özel			

Ziraat Fakültesi		

Öğrenci

•

Turan Kılıç			

Ziraat Fakültesi		

Öğrenci

•

Erdal Özdemir		

Dişçilik Fakültesi

Öğrenci

•

Salim Akyürek		

İk. Tic. İlim. Ak.

Öğrenci

•

Ercüment Özkan		

Hukuk Fakültesi

Öğrenci

•

Yüksel Dikmen 		

Siyasal Bilgiler Fak.

Öğrenci

•

Yalçın Ünal			

İlahiyat Fakültesi

Öğrenci

•

Kemal Ünlü 		

Hukuk Fakültesi

Öğrenci

•

Erdem Dikmen 		

Londra Te. Ma.		

Öğrenci

•

Rıza Özeren		

B. Eğitim Ens.		

Öğrenci

•

Ertuğrul Ünal		

Fen Fakültesi		

Öğrenci

•

Pırıl Dikmen		

T. Ens.			

Öğrenci

•

Günay Kaynak		

Hukuk Fakültesi

Öğrenci
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Bu kurucuların yanında Mucur’un bütün gençleri
kolları sıvarlar. İlk iş kitap temin etmektir. Bunun
için herkes cebindeki harçlığını ortaya koyar. O
günün imkanlarına göre bu çok az bir yekün tutar.
Hatta bazılarının harçlığı dahi yoktur. Bir kampanya
başlatırlar. Bir kısmı esnaftan ve halktan yardım alırken bir kısmı da tarlalardan ekin başakları toplarlar.
Toplanan başaklardaki taneler biriktirilip satılarak
paraya çevrilir. Kısa bir sürede toplanan bu paralarla
çeşitli kitaplar alınır. Kitapları koyacak, halkın ve
öğrencilerin istifadesine sunacak bir yer kiralanır.
Böylece Mucur’da ilk kütüphanenin temeli atılmış
olur. Kitaplık memuru olmadığı için hergün sıra ile
gençlerden birisi nöbetçi olur. Bugün şükranla andığımız ağabeylerimiz, kendilerinden sonra geleceklerin daha iyi yetişmesi için İlçemize bir kütüphane
kazandırdılar.
Bir yıl kadar sonra Ömer Öner kütüphane memuru
olarak alındı. Bundan sonra kitaplığın bakanlığa
bağlanarak daha iyi bir duruma getirilmesi üzerinde
duruldu. O yıllarda Mucur’u ziyarete gelen devrin
başbakanına durum anlatıldı. 1960 yılı Mart ayında
Başbakanın direktifleri ile Mucur Kitaplığı MUCUR HALK KÜTÜPHANESİ olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlandı. Bunun üzerine dernekte
isim değişikliği yaptı. Derneğin adı Mucur Kitaplık
Yaptırma ve Yaşatma Derneği oldu. Amaç, bunca
güçlükler içerisinde kurulan kütüphanenin kendi
binasına kavuşturulması idi. 1957’de temeli atılan
eser gelişmesine devam etti. Mucur gençliği artık bu
eseri amacına ulaştıracaktı. 1973 yılında bugünkü
kütüphane binasının temeli atıldı. Halktan toplanan
bağışlar, köylerden toplanan buğday ve para ile iki
yıl içerisinde bina yapılıp bitirildi.
Bin bir güçlükle yapılan ve 400.000 TL’ye mal olan
bugünkü kütüphane binasında 11.500 kadar kitap
bulunmaktadır. Uzun bir süre tek memur ile çalışan
kütüphanede bugün 6 personel çalışmaktadır.
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Mucur
Köyleri
Mucur Köyleri
•

Aksaklı Köyü

•

Kepez Köyü

•

Altınyazı Köyü

•

Kılıçlı Köyü

•

Asmakaradam Köyü

•

Kıran Köyü

•

Avcı Köyü

•

Kızılağıl Köyü

•

Aydoğmuş Köyü

•

Kızıldağ Köyü

•

Babur Köyü

•

Küçükburunağıl Köyü

•

Bahçecik Köyü

•

Küçükkavak Köyü

•

Bayramuşağı Köyü

•

Küçükkayapa Köyü

•

Bazlanmaç Köyü

•

Kurugöl Köyü

•

Budak Köyü

•

Kurukuyu Köyü

•

Büyükkayapa Köyü

•

Kuşaklı Köyü

•

Çatalarkaç Köyü

•

Medetsiz Köyü

•

Dağçiftliği Köyü

•

Obruk Köyü

•

Dalakçı Köyü

•

Palangıç Köyü

•

Devepınarı Köyü

•

Pınarkaya Köyü

•

Geycek Köyü

•

Rahmalar Köyü

•

Gümüşkümbet Köyü

•

Seyfe Köyü

•

Güzyurdu Köyü

•

Susuz Köyü

•

İnaç Köyü

•

Tatar Yeğenağa Köyü

•

Karaarkaç Köyü

•

Yazıkınık Köyü

•

Karacalı Köyü

•

Yeşilyurt Köyü

•

Kargın Köyü

•

Yürücek Köyü

Toplam 44 köy bulunmaktadır.
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HABERLER
MUSEV VAKFI YERELDE YÜRÜTTÜĞÜ PROJE ÇALIŞMALARINDAN
SONRA AVRUPA’DAKİ PROJE İŞBİRLİKLERİYLE DE ADINDAN SÖZ
ETTİRMEYE DEVAM EDİYOR
Vakıf Başkanımız Sayın Dr. Eyüp ÖZEREN ‘in de katılım sağlayarak katkı sunduğu yurt
dışı proje toplantıları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda son olarak
Finlandiya’nın Helsinki kentinde yapılan toplantıya katılım sağlayan Başkanımız Eyüp
ÖZEREN, proje kapsamında oluşturulan Gönüllülük Sektöründe Gelecek Becerilerine
yönelik hazırlanan yazılı ve görsel eğitim araçlarının içeriklerine Türkiye 3. Sektör
deneyiminin aktarılmasına MUSEV Vakfı Proje Yönetici Ercan KÜÇÜKARSLAN ile birlikte
katkı sundu. Avrupa’daki yurt dışı bağlantılarını, ilişkilerini ve kurumsal ağını her geçen
gün genişleten MUSEV Vakfımız, Türkiye’de değişik sektörlerin önden gelenlerinden
müteşekkil mütevelli heyeti üyelerinin profesyonel çalışma alanlarıyla kesişen birçok
projede Avrupalı ortaklarının deneyimlerini de Türkiye’ye taşımaya, yerelde düzenlediği
değişik seminer ve konferanslarla adından Avrupa’da da söz ettirmeye devam ediyor.
MUSEV Vakfı projelerde çalıştığı konu başlıklarına yönelik yerel otoritelerin de ilgisini
çekmekte, projelerdeki deneyim ve tecrübesini yerel ticari, sivil toplum kuruluşu ve eğitim
kurumlarının davetlerine icabet ederek yaygınlaştırmaktadır. Bu amaçla Haziran 2019’da
HEALTHY, FutVOL projelerini Özel Ortadoğu Hastanesinde düzenlediği halka ve ilgili sektör
profesyonellerine açık tertip edilen seminerlere gösterilen ilgi sonrası projeler Mamak İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün himayelerinde Mamak ilçesinde görevli 100’ü aşkın yönetici,
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öğretmen ve eğitim personeline, Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı
100’e Ankaralı esnaf ve sektör temsilcisine, 50’ye yakın Sivil toplu Kuruluşu temsilcisine,
100’e yakın sağlık çalışanı, hasta yakınına projelerde Avrupalı ortaklarımızla oluşturulan
eğitim içeriklerini paylaşmıştır. Bu çalışmalar neticesinde adından söz ettirmeye başlayan
Vakfımıza çok farklı alanlardan gelen birlikte çalışma tekliflerine karşılık bilgi ve
tecrübesini yerelde de paylaşmak adına aşağıda yazılı birçok alanda proje başvuruları
yapmıştır; Sonuçları yakın zamanda ilan edilmeye başlayan projelerden kabul edilenlerle,
yeni konu başlıklarında yeni ortaklıklarla çalışmalarına ara vermeden devam eden
vakfımız daha büyük ve kapsamlı proje çağrılarına da hazırlıklarını sürdürmektedir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diz Altı Damar Cerrahisi
Demans
Girişimcilik
Tarım
Gönüllülük
Evde Bakım
Gençlik
Obezite
Edinilen veya Travmatik
Beyin Hasarı Sonrası Rehabilitasyon
Sağlık Okur - Yazarlığı

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutuklu ve Hükümlülerin
Rehabilitasyonu
Gençlik ve Radikalleşmeye Bağlı
Rehabilitasyon Talebi
Şiddet Davranışlarının Azaltılmasında
Gençler Arası Deneyim Paylaşımı
Online Tıp Platformları
Göçmen, Mülteci Rehabilitasyonu
Alzheimer Yönelik Mobil Çözümleri
Yapay Zeka Tabanlı İstihtam Çözümleri
Girişimcilik

Sonuçları yakın zamanda ilan edilmeye başlayan projelerden
kabul edilenlerle, yeni konu başlıklarında yeni ortaklıklarla
çalışmalarına ara vermeden devam eden vakfımız daha
büyük ve kapsamlı proje çağrılarına da hazırlıklarını
sürdürmektedir.
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Ankara Milletvekilimiz Hacı Turan (Mucur ‘lu
kardeşimiz), Mucur Belediye Başkanımız Atılgan
Yılmaz, Kırşehir E. Belediye Başkanımız Halim Çakır
ve kardeşlerimizi Ortadoğu Hastanesi ‘nde Mucur
Vakfı (Musev) olarak misafir ettik ...
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Süleyman Türkoğlu Vefat
Danıştay eski Başkanlarından Süleyman Türkoğlu 06.12.2019
tarihinde vefat etmiştir. 18 Aralık 1925 Mucur doğumlu olan
Türkoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 7 Şubat
1990 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen Süleyman Türkoğlu,
18 Aralık 1990 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. Kendisine
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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Mucurlu kardeşimiz Esat Çağlayan’ı sahibi olduğu, Çağlayan Un,
Yem ve Büyükbaş Besi Çifliği tesislerinde ziyaret ettik.

Mucurlu kardeşimiz Hamit Çetin’i savunma sanayimize cihaz,
malzeme, araç-gereç ve yedek parça üreten fabrikasında 31 Ocak
2020 Cuma günü, Mucur eşrafından Ampüte Milli Takım Federasyon
Başkan yardımcısı Erol Erdim’ in katılımıyla ziyaret ettik.
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DNT
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Hacıbayram Mah. Eşme Sok. No:2 Altındağ-ANKARA

0 (312) 311 60 65

www.mussev.org-www.mussev.com
76

